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Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen 
 
Samenvatting  
 
Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal ouderen de komende decennia rap 
stijgen. Ook de gemiddelde leeftijd van de ouderen en het aantal mensen met een 
chronische ziekte of met beperkingen zal naar verwachting toenemen. Wat betekent dit nu 
voor de toekomstige behoefte aan langdurige zorg en de daarmee samenhangende vraag 
naar wonen met zorg?  
 
Het is al vaak gezegd: de oudere van nu is niet de oudere van twintig jaar terug, en de 
oudere van de toekomst is niet de oudere van nu. Daarnaast geldt dat ook de zorg continu 
verandert. Diagnoses worden verscherpt, behandelingen veranderen en er komen telkens 
nieuwe behandelingsmethoden bij. Met het aanbod verandert ook de vraag. Als er meer 
mogelijk is, wil men ook meer, nog los van de vraag of de behoefte aan zorg objectief is 
toegenomen. Het is evident dat de behoefte aan langdurige zorg samenhangt met de 
gezondheid van ouderen. Hoe gezonder iemand is, hoe kleiner de kans dat hij of zij zorg 
nodig zal hebben. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Te veel of verkeerd eten en 
te weinig beweging kunnen leiden tot obesitas en ook risicogedrag zoals roken en alcohol- 
of drugsgebruik heeft serieuze gevolgen voor de gezondheid. De fysieke omgeving is 
eveneens van belang. Iemand kan bijvoorbeeld worden blootgesteld aan straling of 
luchtvervuiling, of aan stress veroorzaakt door omgevingsgeluid. Ook dit kan een negatief 
effect op de gezondheid hebben. Een omgeving met veel groen en water, daarentegen, kan 
juist een positief effect hebben. Niet alleen de fysieke, maar ook de sociale omgeving waarin 
iemand zich bevindt speelt een rol. Dit kan een bron van steun zijn, maar ook één van 
stress, als iemand bijvoorbeeld te weinig steun ervaart, ofwel door zijn omgeving wordt 
gestimuleerd tot ongezond gedrag. Deze factoren staan niet los van elkaar. Iemand die 
slecht ter been is kan zich bijvoorbeeld minder makkelijk bewegen waardoor hij te zwaar kan 
worden, wat weer een extra negatieve invloed kan hebben op zijn mobiliteit. Woont deze 
persoon bovendien in een wijk die niet goed toegankelijk is voor mensen met beperkingen, 
kan dit zijn bewegingsvrijheid nog verder inperken wat weer een negatieve invloed kan 
hebben op zijn sociale contacten. Elke verandering op één van deze gebieden kan niet 
alleen leiden tot een directe verandering in de behoefte aan zorg, maar ook tot een indirecte 
verandering doordat dit ene gebied ook de andere gebieden beïnvloedt. Door dit complexe 
samenspel van factoren verandert de zorgbehoefte niet noodzakelijk evenredig met het 
tempo van de vergrijzing. Veranderen alle factoren in de richting die gunstig is voor de 
gezondheid, kan de zorgbehoefte beduidend minder hard stijgen; overheersen de negatieve 
gezondheidseffecten, dan zou dit ook sneller kunnen gaan. Exacte cijfers over toekomstige 
zorgbehoefte zijn er niet, maar op basis van verschillende studies naar onder andere 
kwetsbaarheid, gezondheid en zorggebruik, kan de richting waarin het toekomstige aantal 
ouderen met behoefte aan langdurige zorg zich zal ontwikkelen, wel worden aangegeven. 
 
Of mensen behoefte hebben aan langdurige zorg hangt samen met hun kwetsbaarheid. 
Ouderen worden kwetsbaar door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of 
sociale factoren. De kern van lichamelijke kwetsbaarheid wordt gevormd door 
mobiliteitsbeperkingen. Cognitieve beperkingen, depressiviteit of angstig zijn, zijn 
voorbeelden van psychische kwetsbaarheid. Ouderen zijn sociaal kwetsbaar wanneer ze 
weinig contact ervaren met anderen en weinig sociale steun krijgen. Kwetsbaarheid leidt niet 
per definitie tot behoefte aan zorg. Of een oudere behoefte heeft aan hulp hangt samen met 
zijn zelfredzaamheid. Een deel van de kwetsbare ouderen is nog steeds in staat om voor 
zichzelf te zorgen; een ander deel is hulpbehoevend, maar kan zichzelf nog redden met 
informele of particuliere hulp. Een derde groep heeft geen mogelijkheden om zelf zorg en 
hulp te regelen. Dit is de meest kwetsbare groep en de groep die gegeven de huidige 
regelgeving in aanmerking komt voor collectief gefinancierde hulp.  
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De meest recente cijfers over kwetsbaarheid laten zien dat iets meer dan een kwart van alle 
65-plussers kwetsbaar is en dat 60 procent daarvan gebruik maakt van verpleging en 
verzorging. Dat zijn ruim 400 duizend personen. Zorggebruik neemt toe met leeftijd. Is het 
aantal zorgindicaties nog relatief laag voor de huidige 65-74 jarigen (5 procent), van de 75-
84 jarigen heeft al 20 procent een indicatie en van de huidige 85-plussers is dit zelfs 60 
procent. Veruit het grootste deel van deze indicaties heeft betrekking op somatische 
aandoeningen, maar ook het aandeel 65-plussers met psychogeriatrische aandoeningen is 
substantieel (meer dan één op vijf). Terwijl de meeste ouderen met somatische 
aandoeningen een indicatie hebben gekregen voor extramurale zorg, heeft bijna 90 procent 
van alle indicaties voor 65-plussers met psychogeriatrische aandoeningen betrekking op 
intramurale zorg. Ook geldt dat het aandeel ouderen met psychogeriatrische aandoeningen 
in instituten stijgend is. Extramurale zorg heeft meestal betrekking op persoonlijke 
verzorging, maar ook een aanzienlijk deel van de ouderen met extramurale zorg krijgt 
verpleging. Ouderen met psychogeriatrische aandoeningen hebben vaak (tevens) behoefte 
aan begeleiding. De zorgbehoefte van mensen met dementie is groot. In het algemeen geldt 
dat mensen met dementie gemiddeld 8 jaar met de ziekte leven. Een groot deel van deze 
tijd brengen ze thuis door en worden ze verzorgd door mantelzorgers. In grote lijnen is het 
beeld van zorggebruik voor de verschillende provincies vergelijkbaar. Op gemeenteniveau 
zijn de verschillen groter. Het aandeel zorgindicaties is relatief laag in gemeenten met een 
relatief jonge, dan wel welvarende bevolking. 
 
Hoewel zorgbehoefte samenhangt met kwetsbaarheid, heeft niet iedereen dezelfde kans op 
kwetsbaarheid of dezelfde zorgbehoefte. Het meeste risico lopen personen met meer dan 
één beperking of aandoening, vrouwen, ‘oudere ouderen’, alleenwonenden en personen met 
een lagere sociaal-economische status, opleiding of een laag inkomen. Ook van belang is 
de mate waarin ouderen belang hechten aan zelfredzaamheid. Hoe meer belang zij hieraan 
hechten, hoe lager het zorggebruik is. Overigens lijkt het erop dat ouderen op het moment 
dat zorg echt nodig is, het belang van zelfredzaamheid opzij kunnen zetten. Niet alleen het 
feit of iemand behoefte heeft aan zorg varieert per persoon, dit geldt ook voor het type zorg. 
Lager opgeleiden en lagere inkomensgroepen zijn geneigd eerder gebruik te maken van 
collectief gefinancierde zorg, terwijl ouderen met hogere inkomens juist meer gebruik maken 
van particulier gefinancierde vormen van zorg. 
 
Dat door de vergrijzing het aantal ouderen toeneemt, staat vast. Hoe de toekomstige 
zorgbehoefte van ouderen zich zal ontwikkelen is echter moeilijk getalsmatig uit te drukken. 
Verschillende scenario’s kunnen wel mogelijke ontwikkelingen beschrijven. Deze 
ontwikkelingen hangen nauw samen met demografische gebeurtenissen en ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg. Verschillende toekomstscenario’s laten verschillende ontwikkelingen 
zien, maar in alle gevallen is de verwachting dat de vergrijzing tot een toename van de 
zorgvraag en het zorggebruik zal leiden en vermoedelijk dus ook tot een toename van 
zorgbehoefte. Ramingen lopen uiteen van een toename van zorggebruik van 35 procent in 
de periode 2010-2030 voor het aantal 30-plussers dat gebruik maakt van verpleging en 
verzorging tot meer dan een verdubbeling van het aantal 65-plussers met ADL beperkingen 
of personen met dementie in de periode tot 2040.    
 
Met betrekking tot het optreden van ouderdomsbeperkingen kunnen verschillende scenario’s 
worden onderscheiden. Het meest pessimistische scenario gaat ervan uit dat er geen enkele 
verbetering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat de kans dat 
iemand beperkingen krijgt op een bepaalde leeftijd constant wordt verondersteld. In dit geval 
zijn bij het stijgen van de levensverwachting alle extra jaren, jaren met beperkingen. Vele 
factoren wijzen er echter op dat dit niet zo’n waarschijnlijk scenario is. In een veel 
optimistischer scenario waarbij ervan uitgegaan wordt dat het optreden van beperkingen net 
zoveel kan worden uitgesteld als de sterfte, zijn bij het stijgen van de levensverwachting alle 
extra jaren, jaren zonder beperkingen. Een doorrekening van dit optimistische scenario laat 
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zien dat het aandeel ouderen met ADL beperkingen weliswaar zal dalen, maar dat in 
absolute aantallen nog altijd een forse toename van het aantal ouderen met een 
zorgbehoefte kan worden verwacht (76 procent). 
 
Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie die kunnen leiden tot een lager aandeel 
van personen met beperkingen, kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de 
gezondheidszorg, onderwijsniveau en leefstijl. Onderwijs lijkt hier een cruciale rol te spelen. 
Hoger opgeleiden zijn minder kwetsbaar en houden er doorgaans een gezondere leefstijl op 
na. Een hoger onderwijsniveau hangt niet alleen samen met een hogere levensverwachting, 
maar leidt ook tot een kortere levensduur met lichamelijke of geestelijke beperkingen. 
Daarnaast hebben hogeropgeleiden gemiddeld meer financiële bestedingsruimte waardoor 
ze meer mogelijkheden hebben om zelf hulp of zorg te regelen. Aangezien de ouderen van 
de toekomst een hoger onderwijsniveau zullen hebben dan de huidige ouderen, kan worden 
verwacht dat het aandeel ouderen met behoefte aan zorg zal afnemen en dat de behoefte 
aan particuliere zorg relatief sterker zal toenemen dan de behoefte aan andere vormen van 
zorg. Onder invloed van het voorgenomen beleid ten aanzien van extramuralisering zal dit 
vermoedelijk nog versterkt worden.   
 
Ook de sociale omgeving is van belang. Vanwege de cruciale rol die partners spelen als 
mantelzorger binnen het huishouden, is de aanwezigheid van een (gezonde) partner 
bepalend voor de behoefte aan zorg van buiten. Dat betekent dat personen die 
samenwonen een minder groot risico lopen om een zorgbehoefte te ontwikkelen dan 
personen die alleen wonen. Zowel het aantal alleenstaande als het aantal samenwonende 
75-plussers neemt toe, maar het aantal samenwonende ouderen neemt sneller toe dan het 
aantal alleenwonenden. De toename van het aantal samenwonende ouderen heeft vooral te 
maken met het naar elkaar toegroeien van de levensverwachting van mannen en vrouwen. 
Vooral oudere vrouwen profiteren hiervan. Door dit extra potentieel aan mantelzorgende 
mannen, kan het aandeel vrouwen met een zorgbehoefte afnemen. Overigens kan ook 
onder alleenstaanden het relatieve aandeel dat zorg behoeft in de toekomst iets gaan 
afnemen omdat de status van alleen staan ook met de tijd is veranderd. Niet alle 
alleenstaanden staan immers echt ‘alleen’. Ook onder ouderen is ‘latten’ inmiddels een 
toenemend verschijnsel en hoewel latters niet bij elkaar wonen, leven ze wel met elkaar. 
Ook latters zullen meer kans op mantelzorg hebben dan traditionele alleenstaanden. Niet 
alleen de partner speelt een belangrijke rol bij het verlenen van mantelzorg, ook kinderen, en 
dan met name (schoon)dochters verlenen veel zorg. Dat betekent dat zowel alleenstaanden 
als samenwonenden die kinderen hebben meer mogelijkheden tot het krijgen van 
mantelzorg hebben dan kinderloze alleenstaanden of samenwonenden. Voor de komende 
jaren biedt dat nog een gunstig perspectief aangezien de kinderloosheid in Nederland het 
laagste punt bereikte onder vrouwen die de komende tien jaar de leeftijd van 75 bereiken. 
Na 2025 gaat de kinderloosheid onder ouderen echter stijgen en daarmee worden ook de 
mogelijkheden tot het krijgen van zorg door de kinderen weer beperkter.  
 
Hoewel de toekomstige zorgbehoefte dus niet exact gekwantificeerd kan worden, lijkt het 
onvermijdelijk dat de omvang van deze behoefte als gevolg van de vergrijzing toe zal 
nemen. Dit betekent dat ook de behoefte aan wonen met zorg toe zal nemen. Door de 
invoering van het beleid van scheiden van wonen en zorg en door de verdere 
extramuralisering wordt het bovendien steeds belangrijker dat ook ouderen met complexe 
problemen zelfstandig kunnen blijven wonen. Om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten 
wonen, is het belangrijk dat kwetsbaarheid tijdig onderkend wordt. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van ICT-hulpmiddelen die zorg op afstand kunnen bieden, maar kunnen 
bijvoorbeeld ook woonvormen waarbij ouderen onderling zaken voor elkaar kunnen regelen 
uitkomst bieden. Zowel voor het tegengaan van fysieke, psychische als sociale 
kwetsbaarheid is het van belang dat ouderen zich niet alleen binnenshuis goed en veilig 
kunnen bewegen, maar dat zij ook buitenshuis hun normale dagelijkse activiteiten kunnen 
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blijven uitvoeren. Een toegankelijke en veilige woonomgeving speelt hierbij een belangrijke 
rol. 
 
Natuurlijk kunnen bij deze bevindingen ook enkele kanttekeningen worden geplaatst. Zo 
hangen de verschillende ramingen van kwetsbaarheid, zorgbehoefte en zorggebruik, en van 
wonen met zorg sterk samen met prognoses van de bevolking van 65 jaar en ouder. Deze 
prognoses zijn weer sterk afhankelijk van de voorspellingen van de levensverwachting. Een 
bijstelling van de levensverwachting heeft dan ook direct invloed op deze ramingen. Ook 
geldt dat schattingen van aantallen kwetsbare ouderen of ouderen met beperkingen 
doorgaans gebaseerd zijn op survey-onderzoek en dat de meest kwetsbare personen vaak 
niet goed vertegenwoordigd zijn in deze surveys. Dit maakt het extra moeilijk om deze groep 
goed in kaart te brengen. Daarnaast vormt de huidige groep 85-plussers een selecte groep 
met vermoedelijk een relatief groot aandeel hoogopgeleiden omdat veel van de lager 
opgeleide generatiegenoten al zijn overleden. Nu in de toekomst meer ouderen de leeftijd 
van 85 jaar en ouder bereiken en bovendien meer ouderen hoog opgeleid zijn, kunnen de 
voordelen van de huidige ouderen wel eens minder groot zijn voor de toekomstige 
generaties. Voor deze kanttekeningen geldt echter dat ze vooral onzekerheidsmarges 
plaatsen rond de hoogte van de absolute cijfers van de ramingen en niet zo zeer rond de te 
verwachten trends in zorgbehoefte. 
 
Samenvattend kunnen we dan ook concluderen dat het waarschijnlijk is dat de relatieve 
behoefte aan zorg onder ouderen wat af zal nemen en dat de toename van de 
levensverwachting op zich niet per definitie hoeft te leiden tot een toename van 
zorgbehoefte. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit in absolute zin de toename van het 
aantal ouderen met zorgbehoefte als gevolg van het ouder worden van de omvangrijke 
naoorlogse geboortegeneraties zal kunnen compenseren. Ook lijkt het aannemelijk dat de 
relatieve behoefte aan zorg in verband met fysieke beperkingen en aandoeningen af zal 
nemen en die in verband met psychogeriatrische beperkingen en aandoeningen toe zal 
nemen. Dit zal zijn weerslag hebben op de specifieke zorgvraag en de woonwensen hierbij. 
In alle gevallen lijkt de mogelijkheid voor ouderen om te kunnen blijven bewegen, zowel 
binnens- als buitenshuis, van cruciaal belang. Dit betekent dat niet alleen naar de woning 
gekeken zal moeten worden, maar ook naar de woonomgeving. Op het gebied van wonen 
valt mogelijk veel winst te boeken met technische innovatie, bijvoorbeeld ten aanzien van 
het beperken en monitoren van kwetsbaarheid bij ouderen of bij het ondersteunen van 
mantelzorgers met telezorgvoorzieningen. Hoewel de landelijke trend van vergrijzing ook 
zichtbaar is op regionaal niveau, kunnen regio’s aanzienlijk van elkaar verschillen. Zo zal de 
komende decennia het aantal 75-plussers in alle gemeenten toenemen, maar is de toename 
in sommige gemeenten uiterst beperkt, terwijl het aantal in andere gemeenten meer dan 
verdubbelt. Ook de groei van het aantal alleenstaande ouderen varieert enorm. Daarnaast 
geldt dat het opleidingsniveau en de sociaaleconomische status van ouderen regionaal kan 
verschillen. Bij het in kaart brengen van de regionale zorgbehoefte en het uitstippelen van 
regionaal beleid ten aanzien van wonen met zorg zal met deze regionale verschillen 
rekening gehouden moeten worden. Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat verschillen 
binnen gemeenten nog wel eens groter kunnen zijn dan tussen gemeenten. Ook met deze 
lokale verschillen zal rekening gehouden moeten worden. 
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Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen 
 
1. Inleiding 
 
Op dit moment is 16 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Door de 
vergrijzing van de bevolking zal dit percentage de komende decennia snel toenemen. Naar 
verwachting wordt rond 2040 het grootste aantal 65-plussers bereikt, namelijk 4,7 miljoen, 
tegenover 2,7 miljoen aan het begin van 2012. Het aandeel 65-plussers is dan gestegen tot 
26 procent (CBS-prognose 2012, van Duin en Stoeldraijer, 2012). Door de snelle vergrijzing 
in de komende decennia is niet alleen een grote toename te verwachten van het aantal 
ouderen, maar zal ook de gemiddelde leeftijd van de ouderen stijgen. Binnen de groep 65-
plussers neemt het aandeel 80-plussers flink toe, tot 44 procent van de 65-plussers 
halverwege deze eeuw.  
 
Veel ouderen ervaren verschillende soorten van problemen die hun functioneren 
beïnvloeden, waaronder problemen met mobiliteit, psychische problemen of problemen met 
het gehoor- of gezichtsvermogen. De kans op het krijgen van een beperking of chronische 
ziekte neemt toe naarmate iemand ouder wordt, dus met de vergrijzing zal naar verwachting 
ook het aantal mensen met  een chronische ziekte of beperking toenemen. Behalve door de 
vergrijzing kan het aantal personen met een chronische ziekte of beperking ook toenemen 
door een betere en eerdere signalering en door een betere behandeling. Door verbeterde 
curatieve zorg kunnen mensen langer blijven leven, maar deze extra jaren kunnen wel jaren 
met ziekte en/of beperkingen zijn. Ook kunnen ziektes, door betere diagnoses, eerder 
geopenbaard worden. Toch is niet alle winst, winst met beperkingen. Tegelijkertijd met de 
stijging van de levensverwachting is het aantal jaren dat een 65-jarige gemiddeld nog vrij is 
van beperkingen licht toegenomen (Hoeymans et al., 2010). Ook geldt dat niet iedereen met 
een chronische ziekte of beperking behoefte zal hebben aan (langdurige) zorg, al geldt wel 
dat mensen met een chronische ziekte of beperking als groep meer gebruik maken van zorg 
dan mensen zonder beperkingen of ziekte. Het vooruitzicht op een langer en vitaler leven 
stelt ouderen in staat om langer maatschappelijk actief te blijven. Dit geldt niet alleen voor 
een actieve bijdrage aan de arbeidsmarkt, maar zeker ook op het gebied van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg (van Nimwegen en van Praag, 2012). Behalve op het gebied 
van zorg en (vrijwilligers)werk heeft de toename van het aantal ouderen in de nabije 
toekomst ook zijn uitwerking op de woningmarkt. Niet alleen worden mensen naarmate ze 
ouder worden minder mobiel op de woningmarkt, wat tot minder doorstroom kan leiden (van 
Dam et al., 2012), ook kan het nodig of gewenst zijn dat de woonsituatie van ouderen wordt 
aangepast aan hun gezondheid.  
 
Sinds eind 2011 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met een verkenning 
‘vergrijzing en wonen met zorg’. De inhoudelijke aanleiding voor deze verkenning ligt in 
zowel de vergrijzing als de hervormingen van de langdurige zorg. Het doel is meer inzicht te 
krijgen in de vraag, het aanbod en het gebruik van wonen met zorg van ouderen en in hoe 
deze zich op korte en middellange termijn zullen ontwikkelen. De verkenning vindt plaats in 
samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van 
deze verkenning wordt in de voorliggende notitie de vraagzijde van de zorgbehoefte belicht, 
waar mogelijk in relatie tot wonen met zorg. Het doel van deze notitie is meer inzicht te 
verschaffen in de omvang en determinanten van de toekomstige behoefte aan langdurige 
zorg van ouderen, in de ruimtelijke verschillen daarin en in de achtergronden van die 
verschillen. Bestaande onderzoeken op het gebied van zorgbehoefte, inclusief wonen met 
zorg, worden vanuit demografisch perspectief toegelicht, met elkaar verbonden en zo 
mogelijk regionaal gespecificeerd. De focus van de notitie ligt op oudere huishoudens en 
hun zelfredzaamheid.  
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De discussie rond vergrijzing en langdurige zorg wordt vaak gevoerd rond de vraag in 
hoeverre de vergrijzing zal leiden tot een (explosieve) stijging van de zorgkosten, waarbij de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg centraal staan (Van der Geest, 2005; 
PricewaterhouseCoopers, 2009). In deze notitie wordt niet gekeken naar de kosten van de 
zorg, maar expliciet naar de zorgbehoefte. Wat hier precies onder wordt verstaan wordt 
toegelicht in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een link gelegd tussen zorgbehoefte, 
collectief gefinancierde zorg en zorg indicaties. Individuele verschillen in zorgbehoefte 
worden besproken in hoofdstuk 4 en ontwikkelingen in de levensverwachting en 
gezondheidsdeterminanten in hoofdstuk 5. In de drie daarop volgende hoofdstukken wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan de toekomstige zorgbehoefte (hoofdstuk 6), een 
raming van zorggebruik (hoofdstuk 7) en de invloed van extramuralisering (hoofdstuk 8). 
Wonen met zorg komt aan bod in hoofdstuk 9. De bijdrage van demografie aan de 
zorgbehoefte wordt toegelicht in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 gaat in op mantelzorg. 
Hoofdstuk 12 richt zich op regionale verschillen in het aantal ouderen en wat dit betekent 
voor de regionale zorgbehoefte. De notitie wordt afgesloten met enkele kanttekeningen bij 
de bevindingen (hoofdstuk 13).  
 
 
2. Langdurige zorg: zorgbehoefte, zorgvraag en zorggebruik 
 

 
 
Langdurige zorg in Nederland heeft betrekking op verpleging en verzorging van ouderen en 
gehandicapten en deels op de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om zorg voor 
mensen die door hun beperkingen in hun dagelijks leven belemmerd worden. Dit omvat 
bijvoorbeeld thuiszorg  en institutionele zorg die wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar ook huishoudelijke hulp die door de gemeente wordt 
gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat niet om 
curatieve zorg gericht op genezing, of geneeskundige hulp bij chronische aandoeningen die 
geen invloed hebben op de zelfredzaamheid van de personen die deze vorm van zorg 
gebruiken, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik in geval van een te hoge bloeddruk of een te 
hoog cholesterolgehalte. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg 
wordt ook rekening gehouden met eventuele hulp door huisgenoten. Als iemand minder dan 
drie maanden zorg nodig heeft, en deze zorg kan worden gegeven door de partner, dan 
komt hij of zij niet in aanmerking voor AWBZ-zorg. Deze kortdurende hulp door partners 
wordt aangeduid als gebruikelijke zorg. Als iemand zorg krijgt van iemand anders dan de 
partner, of als de partnerzorg langer duurt dan drie maanden, is dit mantelzorg (zie voor 
‘mantelzorg’ ook hoofdstuk 11). Ook dit is onbetaalde zorg die buiten de AWBZ valt. 
 

Om een schatting te kunnen maken van de behoefte aan langdurige zorg is het 
belangrijk om af te bakenen wat langdurige zorg is en welke personen tot de risicogroep 
behoren die behoefte hebben aan deze zorg, dan wel deze behoefte zouden kunnen 
ontwikkelen. Langdurige zorg in Nederland heeft betrekking op zorg voor mensen die 
door hun lichamelijke en/of psychische beperkingen in hun dagelijks leven belemmerd 
worden. Het gaat niet om curatieve zorg gericht op genezing, of geneeskundige hulp bij 
chronische aandoeningen die geen invloed hebben op de zelfredzaamheid van de 
betreffende personen. De kans om behoefte aan langdurige zorg te ontwikkelen neemt 
toe met leeftijd. Leeftijd alleen is echter niet voldoende om de groep potentiële 
zorgvragers in kaart te brengen. Het zijn vooral de fysiek, psychisch en/of sociaal 
kwetsbare ouderen die het grootste risico lopen. Het aandeel kwetsbare ouderen met 
zorgbehoefte binnen de groep 75-plussers is aanzienlijk hoger dan het aandeel binnen 
de groep 65-74 jarigen. Aangezien niet iedereen die behoefte heeft aan zorg, zorg zal 
vragen, en niet iedereen die zorg vraagt dit ook daadwerkelijk zal krijgen, hebben zowel 
zorgvraag als zorggebruik slechts betrekking op een deel van de potentiële 
zorgbehoefte.  
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Bij het in kaart brengen van de vraag naar langdurige zorg kan onderscheid worden 
aangebracht tussen de vraag naar informele of particuliere zorg en de vraag naar collectief 
gefinancierde zorg. Daarnaast kan onderscheid worden aangebracht tussen de potentiële 
zorgvraag of zorgbehoefte en de manifeste vraag naar zorg (Eggink et al., 2009). Iemand is 
een potentiële zorgvrager wanneer hij wegens zijn beperkingen of aandoeningen hulp kan 
gebruiken. Niet elke potentiële vrager zal echter daadwerkelijk hulp vragen en niet elke 
manifeste zorgvrager zal in de praktijk daadwerkelijk zorg krijgen. Ook kan het zijn dat de 
zorg die wordt geleverd niet exact overeenkomt met de zorg waar iemand behoefte aan 
heeft. Dit betekent dat het zorggebruik niet volledig overeen hoeft te komen met de 
manifeste zorgvraag en dat het daadwerkelijke gebruik slechts betrekking heeft op een deel 
van de potentiële vraag of zorgbehoefte. Het zijn vooral kwetsbare ouderen die een al dan 
niet grote behoefte aan zorg hebben. 
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) definieert kwetsbaarheid bij ouderen als een proces 
van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het 
functioneren waardoor de kans wordt vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals 
functiebeperkingen, opname in verzorgings- of verpleegtehuizen en vroegtijdig overlijden 
(van Campen, 2011; van Hintum, 2011). De kern van lichamelijke of fysieke kwetsbaarheid 
wordt gevormd door mobiliteitsbeperkingen. Psychische kwetsbaarheid heeft betrekking op 
psychische problemen, zoals depressief en angstig zijn, en op cognitieve beperkingen zoals 
vergeetachtig worden en je niet meer goed kunnen concentreren. Mensen zijn sociaal 
kwetsbaar wanneer ze te weinig contact ervaren met anderen, en te weinig sociale steun 
krijgen. Hierbij is het al dan niet hebben van een partner één van de belangrijkste factoren. 
Mensen zonder partner voelen zich het vaakst eenzaam. 
 
Om te bepalen of mensen fysiek kwetsbaar zijn kan worden gekeken naar de mate waarin 
mensen in staat zijn activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) zelfstandig uit te voeren 
(Katz et al., 1963). In hoeverre kunnen mensen zichzelf aankleden, kunnen ze zelf eten, 
zichzelf verplaatsen (mobiliteit) of wassen, en kunnen ze zelfstandig naar het toilet gaan? 
Iemand die deze activiteiten niet zonder hulp kan, is zorgafhankelijk. Een schatting van het 
aantal ouderen die moeilijkheden hadden met het uitvoeren van minstens één van de 
activiteiten van het dagelijks leven (ADL) laat zien dat er in 2008 425 duizend Nederlanders 
van 65 jaar en ouder waren die tenminste één ADL beperking hadden, waarvan 165 duizend 
in instituten woonden. In totaal had 18 procent van het aantal 65-plussers minimaal één ADL 
beperking (Bonneux, van der Gaag, et al., 2012). Niet al deze personen zullen gebruik 
hebben gemaakt van formele of informele zorg, maar de groep als geheel kan wel 
beschouwd worden als een groep met een potentiële zorgvraag. Met oog op kwetsbaarheid 
alleen kijken naar ADL-beperkingen is echter te beperkt. Voor psychische en sociale 
kwetsbaarheid zijn immers ook instrumentele activiteiten van belang (IADL). Kan iemand 
bijvoorbeeld zelfstandig winkelen, koken of zijn administratie bijhouden? 
 
Ernstige fysieke en psychische kwetsbaarheid zijn doorslaggevend voor opname in een 
verzorgings- of verpleeghuis. Alleen sociale kwetsbaarheid is niet voldoende. Toch is het 
onderkennen, voorkomen en/of verminderen van sociale kwetsbaarheid wel belangrijk. 
Eenzaamheid en sociaal isolement hebben immers hun weerslag op het psychisch 
functioneren en daarmee ook op het lichamelijk functioneren van ouderen. Als sociale 
klachten niet goed worden herkend, zal gepaste hulp uitblijven, of kunnen de klachten 
worden verward met psychische of lichamelijke klachten, waardoor de aangeboden hulp niet 
goed aan zal sluiten bij de behoefte van de patiënt. Ook voor het algemene welzijn van 
ouderen en hun mogelijkheden te participeren in de samenleving is het belangrijk om sociale 
kwetsbaarheid tijdig te herkennen. Kwetsbare ouderen zelf lijken zelfs meer belang te 
hechten aan hun psychisch en sociaal welbevinden dan aan hun lichamelijke gezondheid 
(van Campen, 2011). 
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Kwetsbaarheid is niet hetzelfde als ziek zijn en niet alle mensen met een chronische 
aandoening of functionele beperking zijn kwetsbaar. Kwetsbaarheid hangt samen met 
verschillende factoren, waardoor een aandoening bij de één wel, en bij de ander niet tot 
kwetsbaarheid hoeft te leiden. Dit kan bijvoorbeeld als de één wel ondersteuning heeft van 
een partner, huishoudelijke hulp krijgt en/of aanpassingen in huis heeft, en de ander niet. 
Ook gezondheid, leefstijl en persoonlijkheid spelen een rol. Het meest kwetsbaar zijn 
mensen die blijvend kwetsbaar zijn. Wie kwetsbaar is geworden en dat blijft, heeft een vijf 
keer grotere kans om opgenomen te worden in een zorginstelling dan mensen die blijvend 
niet-kwetsbaar zijn. Blijvende kwetsbaarheid hangt samen met het hebben van twee of meer 
chronische aandoeningen of functionele beperkingen, dagelijks roken, het hebben van 
overgewicht, en het gevoel hebben weinig invloed te kunnen uitoefenen op je leven. Vaak is 
er sprake van een wisselwerking tussen de verschillende factoren en kwetsbaarheid. 
Iemand met een functionele beperking kan zich bijvoorbeeld minder makkelijk bewegen 
waardoor hij te zwaar kan worden, wat weer een extra negatieve invloed kan hebben op zijn 
functionele beperking.  
 
Binnen de groep kwetsbare ouderen kunnen op grond van het criterium van 
zelfredzaamheid drie groepen ouderen worden onderscheiden: kwetsbare ouderen, 
hulpbehoevende ouderen, en ouderen die gebruik maken van collectief gefinancierde 
verpleging en verzorging. Deze laatste groep heeft geen mogelijkheden om zelf zorg en hulp 
te organiseren en geldt als het ‘meest kwetsbaar’. Hulpbehoevende ouderen zijn ook niet 
zelfredzaam, maar kunnen zich nog wel redden met informele of particuliere hulp, 
bijvoorbeeld met behulp van mantelzorgers en/of woningaanpassingen. De minst kwetsbare 
groep binnen de kwetsbare ouderen is nog wel zelfredzaam, maar loopt wel het risico 
binnen enkele jaren afhankelijk te worden van zorg.  
 
Recente cijfers laten zien dat 27 procent van de 65-plussers kwetsbaar is (van Campen, 
2011). Dat zijn bijna 700.000 personen. Ongeveer 415.000 van hen hebben verpleging en 
verzorging via de Wmo of de AWBZ gekregen, waarvan ongeveer 130.000 mensen zorg in 
een instelling krijgen. Dat betekent dat ongeveer 60 procent van het totaal aantal kwetsbare 
65-plussers tot de groep ‘meest kwetsbare’ behoort. Van de zelfstandig wonende kwetsbare 
ouderen krijgt iets minder dan de helft huishoudelijke hulp via de gemeente. Ongeveer een 
kwart krijgt hulp bij persoonlijke verzorging en één op de acht krijgt verpleegkundige hulp. 
Ongeveer 70 procent van de kwetsbare ouderen is fysiek kwetsbaar, en circa 60 procent is 
psychisch of sociaal kwetsbaar. Een groot deel van de mensen die psychisch kwetsbaar 
blijft, is depressief of angstig maar ook eenzaamheid komt veel voor onder psychisch 
kwetsbaren (van Campen, 2011).  
 
Ook van der Ploeg (2009) benadrukt bij kwetsbaarheid zowel de fysieke als de 
psychosociale dimensie. In haar onderzoek is bijna een derde van de mensen van 75 jaar 
en ouder kwetsbaar, en geven vrijwel alle kwetsbare personen aan behoefte te hebben aan 
zorg. Dit betreft veelal hulp in huis, dan wel behoefte aan verpleging en verzorging. Een 
kwart van de 75-plussers geeft aan ook behoefte te hebben aan zorg die ze niet krijgen. De 
meeste van deze onvervulde zorgbehoeften hebben betrekking op psychosociale factoren, 
zoals behoefte aan gezelschap of hulp bij angst- en depressiesymptomen. 
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3. Zorgbehoefte, collectief gefinancierde zorg en zorg indicaties 
 

 
 
Harde en recente cijfers over het aantal ouderen met behoefte aan langdurige zorg zijn er 
niet. De meest recente schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau van de potentiële 
vraag naar collectief gefinancierde zorg is inmiddels 10 jaar oud (2003/2004) en dus niet 
goed bruikbaar meer als benadering van de zorgbehoefte (Eggink et al, 2009). In plaats van 
een schatting van de zorgbehoefte kunnen we op basis van rapportages van het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ) wel een overzicht geven van aantallen cliënten die op een 
vastgesteld moment een geldige aanspraak hebben op collectief gefinancierde zorg uit de 
AWBZ (CIZ, 2013). Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg is een indicatie nodig van 
het CIZ. Nadat iemand een aanvraag heeft ingediend, onderzoekt het CIZ op basis van 
objectieve criteria, waaronder zelfredzaamheid, welke hulp nodig is, om hoeveel hulp dit 
gaat en hoe lang iemand deze hulp nodig heeft. Aangezien alleen de meest kwetsbare 
personen in aanmerking komen voor collectief gefinancierde zorg, kan het aantal afgegeven 
CIZ indicaties worden beschouwd als een ondergrens van de zorgbehoefte van de groep 
kwetsbare personen. Dit betreft immers alleen gehonoreerde aanvragen. Ook personen die 
gebruik maken van informele of particuliere hulp worden hier niet meegenomen. 
 
Iemand kan alleen aanspraak maken op AWBZ-zorg als voor hem of haar een aandoening, 
beperking of handicap wordt vastgesteld waardoor hij of zij kan zijn aangewezen op zorg. 
Hierbij worden zes verschillende aandoeningen, beperkingen of handicaps onderscheiden: 
 
1. Somatische aandoeningen of beperkingen (SOM) 
2. Psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen (PG) 
3. Psychiatrische aandoeningen of beperkingen (PSY) 
4. Lichamelijke handicaps (LG) 
5. Verstandelijke handicaps (VG) 
6. Zintuiglijke handicaps (ZG) 
 

De behoefte aan langdurige zorg is het grootst onder fysiek, psychisch en/of sociaal 
kwetsbare personen. Aangezien cijfers over zorgbehoefte niet voorhanden zijn, hebben 
we op basis van rapportages van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een overzicht 
gegeven van aantallen personen met een geldige aanspraak op collectief gefinancierde 
zorg uit de AWBZ. Het aantal afgegeven CIZ indicaties kan worden beschouwd als een 
ondergrens van de zorgbehoefte van de groep kwetsbare personen. Op 1 januari 2012 
waren er iets minder dan 445 duizend 65-plussers met een indicatie. Tussen de 60 en 
70 procent hiervan had betrekking op zorg in verband met een somatische aandoening 
of beperking en 20 tot 25 procent op een psychogeriatrische zorgbehoefte. Het aantal 
indicaties loopt op met leeftijd. Van de 65-74 jarigen had 5,3 procent een indicatie, voor 
de bevolking van 75-84 jaar was dit 20 procent en voor de 85-plussers bijna 60 procent. 
Iets minder dan de helft van de hier genoemde indicaties had betrekking op intramurale 
zorg. Dit betrof respectievelijk rond de 20 en 40 procent van de indicaties voor 65-74 
jarigen dan wel 75-plussers met somatische aandoeningen en iets minder dan 90 
procent van de indicaties voor psychogeriatrische zorg. De meerderheid van de 
personen met een indicatie voor extramurale zorg heeft een indicatie voor persoonlijke 
verzorging; een aanzienlijk deel een voor verpleging. Personen met psychogeriatrische 
aandoeningen hebben vaak behoefte aan begeleiding. In grote lijnen is het beeld voor 
de verschillende provincies vergelijkbaar. Op gemeenteniveau zijn de verschillen groter. 
Het aandeel indicaties is relatief laag in gemeenten met een relatief jonge, dan wel 
welvarende bevolking.  
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Voor een cliënt kunnen meerdere aandoeningen, beperkingen of handicaps worden 
geregistreerd. De zwaarstwegende actuele beperking in relatie tot de objectief vastgestelde 
zorgbehoefte vormt de dominante grondslag voor de indicatie.  
 
Een overzicht van alle cliënten met een geldige indicatie op 1 januari 2012 laat zien dat op 
die datum in totaal meer dan 750.000 indicaties waren afgegeven (Tabel 1). 58 procent van 
de personen met een indicatie was 65 jaar of ouder, terwijl iets minder dan de helft (47 
procent) 75 jaar of ouder was. Als we het aantal indicaties relateren aan de omvang van de 
bevolking, zien we dat 4,6 procent van de totale bevolking een indicatie voor AWBZ hulp 
had.  
 
 

Tabel 1: Bevolking en CIZ indicaties, 1 januari 2012  
 Regio Bevolking          CIZ indicaties                      % in 

 
Totaal 65-74 75+ Totaal 65-74 75+ bevolking 

Nederland 16.730.348 1.523.809 1.192.559 769.705 81.205 362.645 4,6 
        
Groningen  580.875 53.445 42.862 32.785 3.340 14.160 5,6 
Friesland  647.214 65.038 49.595 34.250 3.390 16.275 5,3 
Drenthe  490.807 51.788 41.341 27.735 2.765 12.800 5,7 
Overijssel  1.137.668 103.071 81.465 60.210 6.575 27.585 5,3 
Flevoland  395.525 24.576 16.625 14.200 1.260 4.940 3,6 
Gelderland  2.010.745 189.017 146.772 99.840 10.795 46.775 5,0 
Utrecht  1.237.117 98.621 77.807 50.665 4.900 22.775 4,1 
Noord-Holland  2.709.822 234.363 182.660 107.035 11.000 51.650 3,9 
Zuid-Holland  3.552.407 304.223 249.127 149.115 15.795 73.000 4,2 
Zeeland  381.407 41.547 34.071 19.095 1.900 10.320 5,0 
Noord-Brabant  2.463.686 236.109 176.252 111.435 12.080 52.240 4,5 
Limburg  1.123.075 122.011 93.982 61.490 7.265 29.615 5,5 
        
Amsterdam 790.110 50.447 39.139 29.900 3.370 12.175 3,8 
Rotterdam 616.260 46.019 43.003 29.290 3.300 13.540 4,8 
's-Gravenhage 502.055 35.378 31.242 22.765 2.650 10.465 4,5 
Utrecht (gemeente) 316.275 17.164 14.365 12.580 1.255 4.620 4,0 
        
Delfzijl (GR) 26.305 3.114 2.571 1.645 195 860 6,3 
Midden-Drenthe (DR) 33.558 3.597 2.717 1.880 195 870 5,6 
Almere (FL) 193.163 9.336 6.578 5.790 480 1.875 3,0 
Utrechtse Heuvelrug (UT) 48.267 5.450 5.177 2.845 240 1.440 5,9 
Zuidplas (ZH) 40.673 3.515 2.461 1.300 120 670 3,2 
Wassenaar (ZH) 25.762 3.039 3.016 1.140 90 845 4,4 
Sluis (ZL) 23.892 3.036 2.702 1.375 140 890 5,8 
Landgraaf (LB) 38.067 4.350 3.158 2.415 310 960 6,3 
Bron: CBS/CIZ 

 
Zoals te verwachten, zijn de provincies met de meeste inwoners ook de provincies met de 
meest indicaties (Figuur 1). Toch zijn er ook wel verschillen. Het aandeel indicaties in de 
totale bevolking is het hoogst in Drenthe (5,7 procent) en het laagst in Flevoland (3,6 
procent). Dit hangt duidelijk samen met de leeftijdssamenstelling van de provincies. Drenthe 
heeft relatief veel ouderen, terwijl Flevoland juist een jonge bevolking heeft (Figuur 2). 
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Figuur 1: Bevolking en indicaties per provincie, 1-1-2012 (x1.000) 
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Bron: CBS/CIZ 
 
 
Figuur 2: Percentage van de bevolking naar leeftijd, 1-1-2012 
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Leeftijd zegt echter niet alles. Zeeland heeft bijvoorbeeld een hoger percentage 65-plussers 
dan Drenthe, maar toch een lager aandeel indicaties. Groningen daarentegen heeft een 
aandeel 65-plussers dat slechts iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, terwijl het 
aandeel indicaties ongeveer vergelijkbaar is met dat van Drenthe. De vier grote gemeenten 
hebben een relatief jonge bevolking en met uitzondering van Rotterdam is het aandeel 
indicaties in deze gemeenten ook wat lager dan het landelijk gemiddelde. Als we naar 
kleinere regio’s kijken, worden de verschillen groter. Een aantal krimp regio’s, zoals Delfzijl, 
Midden-Drenthe, Sluis en Landwaard, wordt gekenmerkt door een relatief oude bevolking 
met een relatief hoog aandeel indicaties. Gemeenten met lage aandelen indicaties zijn 
bijvoorbeeld de jonge gemeente Almere en de nog vrij nieuwe gemeente Zuidplas, die in 
2010 is ontstaan door een fusie van de voormalige gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk 
aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Ook in de Utrechtse Heuvelrug en in 
Wassenaar is een groot deel van de bevolking 65 jaar of ouder. Terwijl het aandeel 
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indicaties in de Utrechtse Heuvelrug wel duidelijk boven het landelijk gemiddelde ligt, is dit 
voor Wassenaar niet het geval. Een combinatie van een relatief oude bevolking met een 
relatief laag aandeel indicaties, kan samenhangen met de welvarendheid van de regionale 
bevolking. Figuur 3 laat zien dat het gemiddeld persoonlijk inkomen van ouderen in de 
Utrechtse Heuvelrug en Wassenaar aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde ligt.  
 
 
Figuur 3: Gemiddeld persoonlijk inkomen naar leeftijd, 2010 
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Het beeld dat meer welvarende ouderen minder indicaties krijgen, wordt ondersteund als we 
naar de leeftijdsspecifieke indicaties kijken. Het aandeel personen met een indicatie loopt 
flink op met leeftijd. Was voor de bevolking van 65 tot en met 74 jaar dit percentage slechts 
iets hoger dan het landelijk gemiddelde (5,3), voor de bevolking van 75-84 jaar was dit al 20 
procent en voor de 85-plussers zelfs bijna 60 procent (Figuur 4). In de vier grote gemeenten 
ligt het aandeel indicaties van ouderen boven het landelijk gemiddelde, met name voor de 
65-74 jarigen. In de Utrechtse Heuvelrug en Wassenaar daarentegen is dit beduidend lager, 
ook voor de 85-plussers. Doordat de bevolking in deze gemeenten niet alleen ouder maar 
ook meer welvarend is, kan zij vermoedelijk meer dan de bewoners van de nabij gelegen 
grote steden zelf (particuliere) zorg regelen. 
 
Binnen de groep personen met een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg worden verschillende 
groepen onderscheiden op basis van leeftijd en dominante grondslag van de cliënt. In relatie 
tot wonen voor ouderen met zorg worden de belangrijkste cliëntengroepen gevormd door 
personen van 65 tot en met 74 jaar, dan wel van 75 jaar en ouder met somatische 
aandoeningen of beperkingen (SOM 65-74 en SOM 75+) en personen van 65 jaar en ouder 
met psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen (PG 65+). Deze drie cliëntgroepen 
samen omvatten de helft (51 procent) van alle AWBZ indicaties op 1 januari 2012 (Tabel 2).  



 9 

Figuur 4: Percentage indicaties per leeftijdsgroep, 1-1-2012 
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Tabel 2: CIZ indicaties per clientgroep, 1 januari 2012 
    Regio CIZ Aantal indicaties 
 

Percentage van 65+ indicaties 

 
Indicaties SOM65-74 SOM75+ PG65+ SOM65-74 SOM75+ PG65+ 

Nederland 769.705 47.400 247.040 95.270 10,7 55,7 21,5 
        
Groningen  32.785 1.885 9.555 3.030 10,8 54,6 17,3 
Friesland  34.250 1.945 11.405 3.565 9,9 58,0 18,1 
Drenthe  27.735 1.500 8.475 2.850 9,6 54,4 18,3 
Overijssel  60.210 4.245 20.045 6.095 12,4 58,7 17,8 
Flevoland  14.200 820 3.435 1.240 13,2 55,4 20,0 
Gelderland  99.840 6.275 32.905 11.330 10,9 57,2 19,7 
Utrecht  50.665 3.025 16.115 6.275 10,9 58,2 22,7 
Noord-Holland  107.035 6.440 35.130 15.000 10,3 56,1 23,9 
Zuid-Holland  149.115 9.285 49.530 21.060 10,5 55,8 23,7 
Zeeland  19.095 1.005 6.570 2.425 8,2 53,8 19,8 
Noord-Brabant  111.435 6.685 33.820 14.690 10,4 52,6 22,8 
Limburg  61.490 4.250 19.800 7.475 11,5 53,7 20,3 
        
Amsterdam 29.900 2.085 8.575 3.315 13,4 55,2 21,3 
Rotterdam 29.290 2.115 9.165 4.005 12,6 54,4 23,8 
's-Gravenhage 22.765 1.475 6.800 3.315 11,2 51,8 25,3 
Utrecht (gemeente) 12.580 825 3.210 1.360 14,0 54,6 23,1 
        
Delfzijl (GR) 1.645 110 550 215 10,4 52,1 20,4 
Midden-Drenthe (DR) 1.880 90 580 190 8,5 54,5 17,8 
Almere (FL) 5.790 340 1.335 485 14,4 56,7 20,6 
Utrechtse Heuvelrug (UT) 2.845 145 1.030 400 8,6 61,3 23,8 
Zuidplas (ZH) 1.300 75 495 160 9,5 62,7 20,3 
Wassenaar (ZH) 1.140 60 520 290 6,4 55,6 31,0 
Sluis (ZL) 1.375 90 595 180 8,7 57,8 17,5 
Landgraaf (LB) 2.415 180 625 265 14,2 49,2 20,9 
Bron: CIZ 
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Aangezien 58 procent van de cliënten met een indicatie 65 jaar of ouder was, betekent dit 
dat 7 procent van alle indicaties betrekking had op ouderen met een andere dominante 
indicatie, te weten een psychiatrische aandoening of beperking of een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke handicap. Dit komt overeen met 12 procent van alle indicaties 
aan 65-plussers (Figuur 5). Veruit de grootste groep wordt gevormd door de 75-plussers met 
somatische aandoeningen of beperkingen. Meer dan 30 procent van het totaal aantal 
indicaties en tussen de 50 en 60 procent van het aantal indicaties voor 65-plussers viel 
binnen deze groep. Tussen de 20 en 25 procent van het aantal indicaties aan 65-plussers 
heeft betrekking op ouderen met psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen. Ook hier 
zijn regionale verschillen te zien. In Zeeland vormden de drie cliëntgroepen samen 82 
procent van de indicaties van 65-plussers. Hiermee was Zeeland de provincie met het 
grootste aandeel indicaties voor ouderen met overige aandoeningen  (18 procent).  
 
 
Figuur 5: Percentage indicaties 65-plussers naar dominante grondslag, 1-1-2012 
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Bron: CIZ 
 
 
In de provincies Noord-Holland en Utrecht lag dit percentage onder de 10. In de Utrechtse 
Heuvelrug was dit, met 6 procent, nog lager. Gezien de relatief oude bevolking van de 
Utrechtse Heuvelrug en Wassenaar, is het niet verwonderlijk dat deze gemeenten de 
grootste aandelen indicaties laten zien voor de cliëntgroep 65-plussers met 
psychogeriatrische aandoeningen. 
 
Van alle CIZ indicaties voor de drie genoemde cliëntgroepen had iets minder dan de helft 
betrekking op indicaties voor intramurale zorg (Tabel 3). Hier is een duidelijk onderscheid 
tussen indicaties in verband met somatische aandoeningen en indicaties in verband met 
psychogeriatrische aandoeningen. Voor deze laatste groep betreft iets minder dan 90 
procent van de indicaties een indicatie voor intramurale zorg, terwijl voor de cliëntgroepen 
SOM65-74 en SOM75+ deze percentages respectievelijk rond de 20 en 40 liggen. Een 
regionale uitsplitsing laat zien dat in Noord-Holland relatief de meeste indicaties voor 
intramurale zorg worden gegeven (55 procent), waarbij het aandeel vooral hoger is voor 
ouderen met somatische aandoeningen. Ouderen met psychogeriatrische aandoeningen of 
beperkingen krijgen juist iets minder vaak dan gemiddeld een indicatie voor intramurale 
zorg.  
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Tabel 3: CIZ indicaties 65+ (SOM+PG) en aandeel intramurale zorg, 1 januari 2012 
Regio       CIZ indicaties Percentage intramuraal 

 
65+(SOM+PG) totaal SOM65-74 SOM75+ PG65+ 

Nederland 389.710 47,7 20,3 39,6 89,1 

      Groningen  14.470 42,3 16,9 34,2 88,8 
Friesland  16.915 43,3 19,1 36,5 88,3 
Drenthe  12.825 42,0 17,0 33,4 90,0 
Overijssel  30.385 40,6 15,0 33,6 88,7 
Flevoland  5.495 42,4 17,7 35,2 87,1 
Gelderland  50.510 45,6 18,0 38,3 89,2 
Utrecht  25.415 51,5 23,0 43,9 88,5 
Noord-Holland  56.570 55,4 28,1 48,3 87,4 
Zuid-Holland  79.875 50,8 22,7 42,8 89,2 
Zeeland  10.000 41,0 16,4 29,7 92,3 
Noord-Brabant  55.195 46,8 18,1 37,1 90,9 
Limburg  31.525 44,2 18,2 35,7 88,7 

      Amsterdam 13.975 54,5 28,3 49,3 82,6 
Rotterdam 15.285 49,8 22,5 41,0 87,7 
's-Gravenhage 11.590 55,7 23,1 50,6 88,7 
Utrecht (gemeente) 5.395 51,5 20,6 44,6 87,4 
      
Delfzijl (GR) 875 48,0 22,7 38,2 88,1 
Midden-Drenthe (DR) 860 39,5 16,7 30,2 90,9 
Almere (FL) 2.160 44,9 20,3 39,3 84,3 
Utrechtse Heuvelrug (UT) 1.575 53,0 20,7 44,4 92,1 
Zuidplas (ZH) 730 54,8 28,6 47,0 87,9 
Wassenaar (ZH) 870 54,0 25,0 42,3 94,0 
Sluis (ZL) 865 39,3 11,1 30,3 93,8 
Landgraaf (LB) 1.070 42,1 13,9 33,6 89,6 
Bron: CIZ      

 
Ook de grote steden en de Utrechtse Heuvelrug hebben verhoudingsgewijs veel indicaties 
voor intramurale zorg voor cliënten met somatische aandoeningen. In Midden-Drenthe en 
Sluis is het aandeel indicaties voor intramurale zorg in verband met somatische 
aandoeningen juist klein. Voor indicaties in verband met psychogeriatrische aandoeningen is 
dit niet het geval. 
 
In elke indicatie wordt aangegeven op welk gebied een persoon begeleiding of zorg nodig 
heeft, uitgedrukt in de functiecategorieën begeleiding (individueel (BGI) of in groepsverband 
(BGG)), kortdurend verblijf (KVB), persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP). Voor alle 
drie de cliëntgroepen heeft de meerderheid van de personen met een indicatie voor 
extramurale zorg, zo niet bijna iedereen, een indicatie voor persoonlijke verzorging 
(Tabel 4). Een aanzienlijk deel van de personen met een psychogeriatrische aandoening 
heeft een indicatie voor begeleiding gekregen. Van de ouderen met een somatische 
aandoening heeft een kwart tot een derde een indicatie voor verpleging. Ook nu zien we in 
de Utrechtse Heuvelrug een afwijkend patroon met wat lagere percentages voor persoonlijke 
verzorging en hogere percentages voor verpleging. Het aantal personen dat een indicatie 
heeft gekregen voor kortdurend verblijf is klein, variërend van 0 tot 4,7 procent. Overigens 
moeten we hierbij wel opmerken dat de cijfers zijn afgerond op vijftallen en dat aantallen 
kleiner dan 5 niet worden vermeld. Dat betekent dat de onzekerheidsmarges rond de 
gepubliceerde cijfers voor de kleinere gemeenten groter zijn dan voor de grotere gemeenten 
en de provincies. 
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Tabel 4: Percentage van totaal aantal clienten met indicatie naar zorgcategorie 
Regio      SOM65-74        SOM75+          PG65+ 

 
BGI BGG KVB PV VP BGI BGG KVB PV VP BGI BGG KVB PV VP 

Nederland 7,7 9,4 0,6 84,3 31,7 4,3 8,6 0,2 92,5 22,0 33,3 71,1 2,7 70,0 10,6 

             
   

Groningen  4,8 6,4 0,0 78,7 37,9 2,6 6,0 0,0 91,0 25,3 17,3 51,0 1,0 74,5 13,3 
Friesland  7,3 7,0 0,3 83,8 31,5 3,6 6,6 0,1 93,1 22,9 24,7 69,5 1,9 76,0 12,3 
Drenthe  5,6 6,0 0,4 79,9 39,0 3,5 6,2 0,0 91,8 23,1 33,9 45,9 2,8 77,1 11,0 
Overijssel  6,1 11,4 0,3 85,7 31,5 4,2 10,2 0,2 92,7 23,6 27,0 73,5 2,2 76,5 13,3 
Flevoland  6,7 10,4 0,0 82,2 33,3 6,7 9,4 0,0 90,8 25,2 35,2 72,2 3,7 75,9 11,1 
Gelderland  7,5 9,6 0,6 84,1 32,7 4,0 9,5 0,2 93,1 22,2 30,6 67,2 3,2 73,3 11,8 
Utrecht  8,8 11,4 1,3 83,0 35,0 5,0 8,7 0,4 91,3 24,7 26,1 70,2 2,7 64,9 11,7 
Noord-Holland  11,2 12,9 0,8 82,4 29,6 5,6 10,0 0,3 90,7 21,8 29,8 76,5 2,0 62,9 9,6 
Zuid-Holland  9,7 8,6 0,6 86,9 28,4 5,3 6,7 0,2 93,1 21,3 57,0 69,9 2,4 67,6 10,0 
Zeeland  5,4 3,6 0,0 76,2 39,3 3,0 4,4 0,2 91,6 22,9 23,0 64,4 4,6 78,2 11,5 
Noord-Brabant  5,6 7,7 0,6 86,8 30,6 3,2 7,1 0,2 94,5 19,9 18,0 76,6 4,1 67,9 8,9 
Limburg  6,5 11,2 0,4 83,7 32,5 3,8 14,7 0,2 92,0 20,4 31,3 79,9 1,4 74,8 11,2 

             
   

Amsterdam 15,1 15,1 0,0 84,3 27,8 7,2 13,7 0,1 89,6 23,8 39,4 67,3 1,0 71,2 15,4 
Rotterdam 9,5 7,9 0,0 87,5 28,4 6,4 7,0 0,0 92,0 21,2 53,2 69,8 1,6 73,8 11,9 
's-Gravenhage 13,2 11,0 0,4 89,0 26,4 9,1 8,6 0,6 92,1 23,1 90,6 59,4 4,7 69,5 13,3 
Utrecht (gemeente) 9,9 9,2 0,8 84,7 34,4 5,9 9,3 0,6 91,9 24,2 33,3 66,7 2,8 72,2 16,7 
                
Delfzijl (GR) 5,9 5,9 0,0 82,4 47,1 4,4 2,9 0,0 89,7 32,4 20,0 80,0 0,0 80,0 0,0 
Midden-Drenthe (DR) 6,7 0,0 0,0 86,7 33,3 2,5 3,7 0,0 93,8 25,9 37,5 37,5 0,0 75,0 0,0 
Almere (FL) 7,3 10,9 0,0 83,6 30,9 4,9 9,3 0,0 90,1 25,3 30,4 73,9 4,3 65,2 13,0 
Utrechtse Heuvelrug (UT) 13,0 8,7 0,0 73,9 47,8 5,3 7,0 0,0 90,4 28,9 30,0 70,0 0,0 60,0 30,0 
Zuidplas (ZH) 20,0 10,0 0,0 90,0 40,0 3,8 5,7 0,0 92,5 20,8 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 
Wassenaar (ZH) 0,0 11,1 0,0 88,9 11,1 6,7 3,3 0,0 95,0 21,7 90,9 54,5 0,0 81,8 9,1 
Sluis (ZL) 0,0 0,0 0,0 75,0 43,8 3,6 2,4 0,0 94,0 21,7 42,9 57,1 0,0 85,7 28,6 
Landgraaf (LB) 3,2 6,5 0,0 80,6 38,7 2,4 16,9 0,0 88,0 25,3 22,2 100,0 0,0 66,7 0,0 
Bron: CIZ 

             
  

 
BGI:  begeleiding individueel    KVB: kortdurend verblijf   VP: verpleging 
BGG: begeleiding in groepsverband   PV: persoonlijke verzorging 
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4. Individuele verschillen in zorgbehoefte 
 

 
 
Kwetsbaarheid, en dus ook zorgbehoefte, hangt samen met verschillende factoren waardoor 
niet iedereen dezelfde kans op kwetsbaarheid heeft. Kwetsbaarheid is sekse- en 
leeftijdgebonden. Ouderen en vrouwen zijn vaker blijvend kwetsbaar dan anderen. Hoe 
ouder mensen worden, hoe groter de kans op het krijgen van aandoeningen en 
beperkingen, en hoe meer aandoeningen en beperkingen ouderen hebben, hoe groter de 
kans dat ze kwetsbaar worden en ondersteuning nodig hebben. Een vergelijking van 
mannen en vrouwen laat zien dat vrouwen vaker chronische ziekten ontwikkelen dan 
mannen en dat zij vaker psychisch en sociaal kwetsbaar zijn. Dit komt onder andere doordat 
zij vaker hun partner verliezen. Ook het type aandoeningen en beperkingen is 
leeftijdsspecifiek. Zo hebben oude ouderen meer kans op dementie. Net als voor vrouwen 
geldt ook voor oude ouderen dat zij vaker een partner missen, waardoor voor oude ouderen 
in het algemeen de sociale kwetsbaarheid toeneemt (van Campen, 2011). 
 
Ook sociaal-economische status (SES) is van belang. Ouderen met een lagere sociaal-
economische status of een laag inkomen hebben een grotere kans om functionele 
beperkingen te krijgen en om opgenomen te worden in een instelling. Een lage sociaal-
economische status hangt samen met leefstijlfactoren zoals roken en overgewicht. Dit heeft 
een negatieve invloed op de gezondheid en bevordert de kwetsbaarheid. Terwijl ongeveer 
30 procent van de ouderen met als hoogste opleiding lager onderwijs kwetsbaar is, geldt dit 
voor ‘slechts’ 15 procent van de hoger opgeleide ouderen. Ook hebben lager opgeleiden 
twee keer zo veel kans om opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleeghuis dan 
hoger opgeleiden. Ook wat betreft het type zorg (informele hulp, formele zorg of particulier 
gefinancierde hulp) is er een relatie met de sociaal-economische status. Lager opgeleiden 
en lagere inkomensgroepen zijn geneigd eerder collectief gefinancierde zorg te gebruiken en 
hebben vaker familie in de buurt wonen waardoor ze vaker gebruik kunnen maken van 
informele zorg. Particulier gefinancierde vormen van zorg daarentegen worden meer door 
ouderen uit de hogere inkomensgroepen gebruikt (van Campen, 2011).  
 
Alleen wonen en het ontbreken van steun uit sociale netwerken is ook van invloed op het 
ontwikkelen van kwetsbaarheid en de mate waarin iemand behoefte heeft aan zorg. 
Vanwege de cruciale rol die partners spelen als mantelzorger binnen het huishouden, is de 
aanwezigheid van een (gezonde) partner bepalend voor de behoefte aan zorg van buiten. 
Ook burgerlijke staat speelt hierbij een rol. Onder alleenwonenden zijn verweduwde en 
gescheiden personen meer kwetsbaar dan personen die altijd alleen hebben gewoond. Het 
verlies van een partner is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis die de kans op 
eenzaamheid en sociale kwetsbaarheid vergroot. Naast een partnerrelatie biedt het hebben 
van een (groot) sociaal netwerk ook bescherming tegen eenzaamheid (van Tilburg en de 
Jong Gierveld, 2007). Personen die altijd alleen hebben gewoond, hebben vaker een 
uitgebreider en stabieler sociaal netwerk dan personen die alleen zijn komen te staan door 
verweduwing of echtscheiding. Met het wegvallen van een partner kan immers ook een deel 

Hoewel zorgbehoefte samenhangt met kwetsbaarheid, heeft niet iedereen dezelfde kans 
op kwetsbaarheid of dezelfde zorgbehoefte. Personen met meer dan één beperking of 
aandoening, vrouwen, ‘oudere ouderen’, personen met een lagere sociaal-economische 
status, opleiding of een laag inkomen, en alleenwonenden lopen het meeste risico. Deze 
factoren hangen niet alleen samen met het feit of iemand behoefte heeft aan zorg, maar 
ook met het type zorg waar iemand gebruik van maakt. Zorggebruik hangt ook samen 
met het belang dat ouderen hechten aan zelfredzaamheid. Niet alle ouderen hechten 
echter evenveel belang aan zelfredzaamheid. Ouderen die geen cognitieve problemen 
ondervinden, vinden zelfredzaamheid iets minder belangrijk, net als de oudste ouderen 
en personen met juist veel beperkingen. Het lijkt erop dat ouderen het belang van 
zelfredzaamheid opzij kunnen zetten op het moment dat zorg echt nodig is. 
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van het sociale netwerk wegvallen. Daarbij geldt dat alleenstaanden die verweduwd zijn 
doorgaans meer mogelijkheden hebben tot het krijgen van mantelzorg door kinderen dan 
alleenstaanden die nooit gehuwd zijn geweest. 
 
Naast beleid en de vraag of de mensen wel langer thuis kunnen blijven wonen, zijn ook de 
voorkeuren van de ouderen zelf van belang. Ouderen hechten over het algemeen veel 
belang aan zelfredzaamheid en een gevoel van regie over hun leven. Dit geldt met name 
voor ouderen met lichte problemen en/of beperkingen op psychisch en sociaal gebied. 
Ouderen die geen cognitieve problemen ondervinden, vinden zelfredzaamheid iets minder 
belangrijk, net als de oudste ouderen en personen met juist veel beperkingen. Het lijkt erop 
dat ouderen het belang van zelfredzaamheid opzij kunnen zetten op het moment dat zorg 
echt nodig is. Ouderen die weinig belang hechten aan zelfredzaamheid gebruiken over het 
algemeen meer zorg en hulp dan ouderen die meer belang hechten aan zelfredzaamheid. 
Dit komt niet zo zeer tot uiting in het feit of men hulp of zorg ontvangt, maar meer in het 
aantal uur dat men hulp of zorg ontvangt (Galenkamp et al., 2012). Ook als ouderen merken 
dat informele zorg niet meer kan bieden wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld doordat 
mantelzorgers overbelast raken, kunnen zij zich meer gaan richten op zorg in een 
verzorgings- of verpleeghuis (Steverink, 2001). 
 
 
5. Levensverwachting en gezondheidsdeterminanten 
 

 
 
Of iemand behoefte heeft aan zorg hangt samen met zijn gezondheid. Hoe gezonder 
iemand is, hoe minder behoefte hij aan zorg zal hebben. In de vorige eeuw is een enorme 
gezondheidswinst geboekt met als resultaat dat we steeds langer leven. Konden 65-jarigen 
vóór de Tweede Wereldoorlog nog verwachten ongeveer 13 jaar te leven, inmiddels is dit 
toegenomen tot ruim 18 jaar voor mannen en 21 jaar voor vrouwen. Een belangrijke 
ontwikkeling voor de verbetering van de levensverwachting van ouderen is het terugdringen 
van hart- en vaatziekten. Veertig jaar geleden waren hart- en vaatziekten nog veruit de 

Zorgbehoefte hangt samen met gezondheid. We leven niet alleen steeds langer, maar 
ook het aantal jaren met een relatief goede gezondheid neemt toe. Verschillen in 
gezondheid zijn groot. Mannen overlijden gemiddeld op jongere leeftijd dan vrouwen en 
laagopgeleide Nederlanders overlijden gemiddeld een aantal jaar jonger dan 
hoogopgeleide Nederlanders. De jaren die vrouwen gemiddeld langer leven dan 
mannen, zijn jaren met chronische ziekten en geestelijke en lichamelijke beperkingen. 
Ze leven ongeveer drie jaar langer dan mannen en anderhalf jaar langer in een goede 
geestelijke gezondheid. De zorgbehoefte van mensen met dementie is groot. Mensen 
met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 70 procent van de mensen met 
dementie woont thuis en wordt verzorgd door mantelzorgers. Als gevolg van de 
vergrijzing wordt een forse toename van het aantal mensen met dementie verwacht, 
waarbij de grootste relatieve toenames te verwachten zijn in de provincies en gemeenten 
met een jonge leeftijdsopbouw. Dit zou regionaal zelfs kunnen leiden tot een bijna 
verviervoudiging van het aantal mensen met dementie in 2040. Een goede opleiding leidt 
niet alleen tot een hogere levensverwachting maar ook tot een kortere duur van 
lichamelijke en cognitieve beperkingen. Risico factoren voor het ontwikkelen van 
beperkingen zijn onder andere roken en obesitas. Mensen die roken, blijken ook vaker 
ongezond te eten, te weinig te bewegen en te veel te drinken. De kans op 
gezondheidsproblemen neemt toe als mensen meer dan één vorm van risicogedrag 
vertonen. Laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen zijn vaker te zwaar en 
vertonen meer risico gedrag dan hoogopgeleiden. Niet alleen gedrag is van invloed op 
de gezondheid, ook de fysieke en sociale omgeving waarin iemand leeft, speelt een rol. 
Groene wijken zijn doorgaans gezonde wijken en positieve steun uit sociale netwerken 
werkt gezondheidsbevorderend.  
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belangrijkste doodsoorzaak maar inmiddels is kanker (alle vormen samen) doodsoorzaak 
nummer één (Hoeymans et al., 2010).  
 
Ook voor de toekomst verwacht het CBS een verdergaande stijging van de 
levensverwachting. Volgens de meest recente prognose is de resterende levensverwachting 
op leeftijd 65 in 2030 voor mannen 20,7 jaar en voor vrouwen 22,7 jaar. In 2060 is dit verder 
toegenomen tot 24,3 jaar voor mannen en 26,5 jaar voor vrouwen. Dat betekent dat naar 
verwachting tot 2030 het verschil in het aantal jaren dat mannen en vrouwen van 65 nog te 
leven hebben, verder afneemt, maar dat dit daarna vrijwel constant blijft. De 
levensverwachting wordt berekend op basis van leeftijdsspecifieke sterftecijfers voor een 
bepaald jaar en kan worden geïnterpreteerd als het aantal jaren dat een persoon kan 
verwachten te leven als de sterftecijfers uit dat jaar constant blijven. Behalve de 
levensverwachting kan ook de gezonde levensverwachting worden berekend (Sullivan, 
1971). Dit is het aantal jaren dat iemand vanaf een bepaalde leeftijd nog in goede 
gezondheid kan verwachten te leven. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van de huidige 
sterftecijfers maar ook van de huidige cijfers over ziekte. Omdat gezondheid meer dimensies 
kent, kan de gezonde levensverwachting op verschillende manieren worden berekend. Dit 
kan bijvoorbeeld worden berekend als het aantal resterende jaren ‘zonder chronische 
beperkingen’, ‘zonder lichamelijke beperkingen’ of ‘in goede geestelijke gezondheid’ 
(Bonneux, de Beer, et al., 2012). Voor het bepalen van de zorgbehoefte zijn vooral het 
aantal resterende jaren met lichamelijke beperkingen en in een slechte geestelijke 
gezondheid van belang. 
 
Op basis van gegevens uit 2010 kan een vergelijking worden gemaakt van de 
levensverwachting op leeftijd 65 en de gezonde levensverwachting volgens de genoemde 
drie definities (Tabel 5 en Figuur 6). In 2010 bedroeg de levensverwachting op leeftijd 65 
voor mannen 18 jaar en voor vrouwen 21,2 jaar. Zowel voor mannen als vrouwen wordt 
veruit het grootste gedeelte van deze resterende levensjaren doorgebracht met chronische 
ziekten. Het aantal te verwachten levensjaren zonder lichamelijke beperkingen is aanzienlijk 
hoger. In beide gevallen is het aantal gezonde jaren iets hoger voor mannen dan voor 
vrouwen. Naar verwachting worden de meeste jaren doorgebracht in een goede geestelijke 
gezondheid, waarbij de vrouwen iets meer goede jaren kunnen verwachten dan de mannen. 
De jaren die vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, zijn dus jaren met chronische 
ziekten en lichamelijke beperkingen. Wel zal ongeveer de helft hiervan in goede geestelijke 
gezondheid worden doorgebracht (Bonneux, de Beer, et al., 2012).  
 
 
Tabel 5: (Gezonde) levensverwachting in 2010 op de leeftijd van 65 jaar 

 
Mannen Vrouwen 

Levensverwachting bij 65 jaar 18,0 21,2 
In goede geestelijke gezondheid 16,2 17,7 
Zonder lichamelijke beperkingen 13,1 12,9 
Zonder chronische ziekten 4,9 4,1 
Bron: Bonneux, de Beer, et al., 2012; data: CBS  

 
 
Een belangrijke oorzaak voor het krijgen van cognitieve beperkingen is dementie. Dementie 
behoort tot de tien ziekten die samen verantwoordelijk zijn voor de grootste ziektelast in 
Nederland (RIVM, 2013). De zorgbehoefte van mensen met dementie is groot. Het aantal 
mensen met dementie wereldwijd in 2010 is geschat op 35,6 miljoen. Voor 2030 wordt 
verwacht dat dit aantal bijna is verdubbeld.  
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Figuur 6: (Gezonde) levensverwachting in 2010 op de leeftijd van 65 jaar 
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Bron: Bonneux, de Beer, et al., 2012; data: CBS 
 
 
Hoewel onderzoek naar risicofactoren voor dementie nog in de kinderschoenen staat, lijken 
risicofactoren voor vasculaire aandoeningen zoals diabetes, te hoge bloeddruk, obesitas, 
roken en te weinig lichamelijke beweging ook van belang voor het ontstaan van dementie 
(WHO, 2012). De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70 
procent), gevolgd door vasculaire dementie (16 procent). Mensen met dementie leven 
gemiddeld 8 jaar met de ziekte (Alzheimer Nederland, 2011). 70 procent van de mensen met 
dementie woont thuis en wordt verzorgd door mantelzorgers. De kans op overbelasting van 
mantelzorgers is groot. Als zij de zorg niet meer aankunnen, is de kans groot dat iemand 
met dementie wordt opgenomen in een verpleeg of verzorgingshuis. Net als de kans op 
lichamelijke beperkingen en chronische ziekten, neemt de kans op dementie sterk toe met 
leeftijd. Van alle 65-plussers heeft ruim 10 procent dementie; van de 80-plussers is dit ruim 
20 procent en boven de leeftijd van 90 is dit ruim 40 procent. Van het aantal mensen met 
dementie is vermoedelijk een klein deel (5 procent) jonger dan 65 jaar en heeft een groot 
deel (40 procent) nog geen diagnose (Alzheimer Nederland, 2011). Voor 2013 wordt het 
aantal personen in Nederland met dementie geschat op 257 duizend (Tabel 6, Alzheimer 
Nederland, 2013). Als gevolg van de vergrijzing zal naar verwachting het aantal mensen met 
dementie fors stijgen. Voor Nederland als geheel zal het aantal in 2040 meer dan 
verdubbeld zijn. Doordat de leeftijdsopbouw verschilt per provincie en gemeente zal ook de 
toename verschillen, zo kan de relatief jonge provincie Flevoland meer dan een 
verdrievoudiging van het aantal mensen met dementie verwachten, terwijl in Groningen en 
Zeeland de te verwachten stijging onder de 100 procent blijft. Ook in de vier grote 
gemeenten en Delfzijl, de Utrechtse Heuvelrug, Wassenaar en Sluis blijft de te verwachten 
groei onder de verdubbeling. Almere daarentegen, staat een bijna verviervoudiging van het 
aantal personen met dementie te wachten.  
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Tabel 6: Aantal personen met dementie, 2010 en percentage groei tot 2040 
                   Aantal Percentage groei 
Regio 2013 2014 2020 2030 2040 
Nederland 256.846 103 121 166 210 

 
     

Groningen  9.304 102 117 157 191 
Friesland  10.840 103 122 166 204 
Drenthe  8.846 103 122 167 210 
Overijssel  17.211 103 120 161 201 
Flevoland  3.595 103 129 215 328 
Gelderland  31.344 103 122 169 215 
Utrecht  17.013 102 120 169 221 
Noord-Holland  40.017 102 119 165 210 
Zuid-Holland  54.400 102 117 158 202 
Zeeland  7.556 102 117 158 192 
Noord-Brabant  37.001 104 127 175 218 
Limburg  19.719 103 124 165 201 

 
     

Amsterdam 8.703 100 106 142 185 
Rotterdam 9.241 100 102 125 152 
's-Gravenhage 7.001 99 101 129 163 
Utrecht (gemeente) 3.052 100 107 140 178 
      
Delfzijl (GR) 536 103 119 150 163 
Midden-Drenthe (DR) 591 102 118 169 223 
Almere (FL) 1.376 103 128 229 395 
Utrechtse Heuvelrug (UT) 1.117 102 112 150 184 
Zuidplas (ZH) 537 105 138 233 337 
Wassenaar (ZH) 690 101 109 142 161 
Sluis (ZL) 612 101 111 146 174 
Landgraaf (LB) 654 104 122 163 205 
Bron: Alzheimer Nederland      

 
 
Ook de relatie met onderwijs is van belang. Op basis van cijfers gepubliceerd voor de 
periode 2007/2010 hadden laagopgeleide 65-jarigen niet alleen een lagere 
levensverwachting dan hoogopgeleide ouderen, maar ook een lagere levensverwachting 
zonder lichamelijke beperkingen (Tabel 7). Een goede opleiding is ook gunstig voor de 
geestelijke gezondheid. Investeren in onderwijs leidt dus niet alleen tot een hogere 
levensverwachting maar ook tot een kortere duur van lichamelijke en cognitieve 
beperkingen. 
 
 
Tabel 7: (Gezonde) levensverwachting in 2007/2010 op de leeftijd van 65 jaar   
               naar onderwijsniveau 
              Basisonderwijs       HBO / Universiteit 

 
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Levensverwachting bij 65 jaar 15,5 19,1 19,6 23,1 
In goede geestelijke gezondheid 10,6 9,5 15,5 14,3 
Zonder lichamelijke beperkingen 8,2 8,9 15,3 16,9 
Zonder chronische ziekten 3,7 3,1 5,6 5,4 
Bron: Bonneux, de Beer, et al., 2012; data: CBS    
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De belangrijkste determinanten van gezondheid kunnen worden ondergebracht in vier 
categorieën (Hoeymans et al., 2010): 1) overgewicht, voeding en lichamelijke activiteit, 2) 
risicogedrag 3) fysieke omgevingsfactoren en 4) sociale omgevingsfactoren. 
 
Overgewicht, en met name obesitas, vormt een risico voor de gezondheid. Obese 
volwassenen hebben een veel hogere kans op diabetes en ook 2 tot 4 keer zoveel kans op 
hartziekten en een aantal vormen van kanker in vergelijking tot volwassenen met een 
gezond gewicht. Ook hebben ze vaker last van artrose, gewrichts- en 
ademhalingsproblemen en lopen zij meer risico op psychosociale problemen. Bijna de helft 
van de volwassenen is te zwaar, terwijl 10 (mannen) tot 12 (vrouwen) procent obesitas 
heeft. Laagopgeleiden en allochtonen hebben meer kans op overgewicht en obesitas. In de 
periode 1980-2000 is het aantal mensen met obesitas verdubbeld. Dit geldt voor alle 
bevolkingsgroepen en staat los van geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad en 
sociaaleconomische status. Sinds 2000 is het percentage mensen met overgewicht 
ongeveer stabiel gebleven, maar is het percentage met obesitas nog wel iets gestegen. 
Obesitas komt niet in alle regio’s even vaak voor. In Zeeland en Noord-Holland is het 
percentage lager (tussen 8-10 procent) en in Drenthe, Flevoland en Limburg is het hoger 
(12-15,4 procent). Overgewicht is vrijwel altijd het resultaat van een verstoorde balans 
tussen calorie opname via voeding en calorie verbranding door lichamelijke beweging. In 
slechts 5 procent is overgewicht het gevolg van een ziekte.   
 
Ook risicogedrag zoals roken en alcoholgebruik heeft serieuze gevolgen voor de 
gezondheid. Volgens STIVORO rookte in 2011 27 procent van de volwassen mannen en 23 
procent van de volwassen vrouwen. Sinds 1980 is het percentage rokers gedaald waarbij 
vooral een sterke daling is opgetreden voor mannen van 65 jaar en ouder en vrouwen van 
20-34 jaar. Er zijn meer rokers onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden en 
laagopgeleide rokers roken meer sigaretten per dag dan hoogopgeleide rokers. Hoewel het 
verschil in rookgedrag tussen mannen en vrouwen is afgenomen, is het tussen laag- en 
hoogopgeleide mensen toegenomen. Zwaar alcoholgebruik (meer dan één keer per week 
zes glazen of meer) komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en het aandeel zware 
drinkers neemt af naarmate mensen ouder worden. Ongeveer 10 procent van de mannen 
van 65 jaar en ouder behoort tot de zware drinkers terwijl dit bij oudere vrouwen nauwelijks 
voorkomt. Hoewel het aandeel mensen dat alcohol drinkt het grootst is bij de hoogst 
opgeleiden, is het aandeel mensen met zwaar alcoholgebruik het hoogst bij de laagst 
opgeleiden. Dit geldt voor mannen. Voor vrouwen is er nauwelijks verschil naar 
opleidingsniveau. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een duidelijke samenhang 
bestaat tussen verschillende vormen van risicogedrag (Hoeymans, 2012). Mensen die 
roken, blijken ook vaker ongezond te eten, te weinig te bewegen en te veel te drinken. De 
kans op gezondheidsproblemen neemt toe als mensen meer dan één vorm van risicogedrag 
vertonen.  
 
Niet alleen gedrag is van invloed op de gezondheid, ook de (fysieke) omgeving waarin 
iemand leeft heeft effect, bijvoorbeeld als iemand bloot wordt gesteld aan UV-straling of 
luchtvervuiling, of aan stress veroorzaakt door omgevingsgeluid (Hoeymans et al., 2010). De 
omgeving kan ook een positief effect hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als er veel groen 
en water is. Mensen in groene wijken voelen zich doorgaans gezonder en hebben minder 
gezondheidsklachten dan bewoners van wijken met weinig groenvoorzieningen. Dit geldt 
voor angststoornissen en depressies, maar ook voor aandoeningen van de luchtwegen en 
diabetes. Groene ruimtes werken niet alleen stressverlagend, maar stimuleren ook tot meer 
bewegen en vormen tevens aantrekkelijke ontmoetingsruimten waardoor sociale contacten 
bevorderd worden. Ook de algemene bewegingsmogelijkheden in een wijk zijn van belang 
voor de gezondheid van de bewoners. In wijken met een hoge dichtheid, diversiteit aan 
voorzieningen en een aantrekkelijke en functionele leefomgeving zullen de bewoners eerder 
gestimuleerd worden om zich fietsend en lopend door de wijk te verplaatsen, dan in wijken 
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waar nauwelijks voorzieningen zijn, het gevaarlijk is om te fietsen of iemand zich onveilig 
voelt.   
 
Tot slot wordt gezondheid ook beïnvloed door de sociale omgeving waarin iemand zich 
bevindt. Denk hierbij aan het gezin, de familie, vrienden, of buren, of meer algemeen aan het 
sociale netwerk. De sociale omgeving kan een bron van steun zijn, maar ook een bron van 
stress, en kan mede bepalen welke normen en waarden iemand naleeft. Sociale steun zoals 
emotionele ondersteuning, praktische hulp of gezelschap kan bijdragen aan een goede 
gezondheid doordat dit de lichamelijke en psychische gezondheid kan bevorderen. Als 
mensen elkaar echter steunen in ongezond gedrag, kan het ook een negatieve invloed op 
gezondheid hebben. Veel mensen geven aan dat zij weinig sociale steun ontvangen 
waarvan ongeveer de helft aangeeft dit als een tekort te ervaren (Hoeymans et al., 2012). 
Mannen ontvangen minder emotionele en instrumentele, maar meer informatieve steun dan 
vrouwen. Zowel mensen met een laag inkomen als niet-westerse allochtonen ervaren vaker 
een tekort aan emotionele steun dan hoogopgeleiden en autochtonen. Hoewel duidelijk is 
dat de sociale omgeving van mensen van belang is voor hun gezondheid, is het (nog) niet 
mogelijk het effect hiervan te kwantificeren. Ook is het moeilijk om oorzaak en gevolg te 
onderscheiden. 
 
 
6. Toekomstige zorgbehoefte 
 

 
 
De omvang van de toekomstige zorgbehoefte van ouderen is niet alleen afhankelijk van het 
aantal ouderen dat er naar verwachting zal zijn, maar ook van de ontwikkeling van de 
gezondheid van ouderen. Hoe de gezondheidszorg zich zal ontwikkelen is echter moeilijk te 
voorspellen. Toch is het belangrijk om hier een beeld van te kunnen vormen. Met dit doel 
voor ogen is in 2011 een start gemaakt met het onderzoeksprogramma Toekomst Zorg1. In 
dit onderzoeksprogramma is een aantal mogelijke toekomsten geschetst die zijn 
gerangschikt langs de dimensies gezondheid en zorgconsumptie (van der Horst et al., 
2011). Hoewel deze scenario’s met name zijn opgesteld om een schets te geven van de 
toekomstige ontwikkeling in de zorguitgaven, zijn de scenario’s mede geïnspireerd door 
mogelijke ontwikkelingen in de zorgvraag in samenhang met demografische ontwikkelingen.  
Hierbij worden vijf demografische ontwikkelingen onderscheiden: De eerste is een 
stabilisatie van de levensduur op het niveau van 2010, bijvoorbeeld als gevolg van een 
(extreem) ongezondere levensstijl, pandemieën of een versterkte groei van antibiotica-
resistente bacteriën. In dit geval zal de zorgvraag per hoofd van de bevolking toenemen 
                                                           
1 Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Hoe de toekomstige zorgbehoefte van ouderen zich zal ontwikkelen is moeilijk 
getalsmatig uit te drukken. Verschillende scenario’s kunnen wel mogelijke 
ontwikkelingen beschrijven. Deze hangen nauw samen met demografische 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Scenario’s van zorgbehoefte 
houden enerzijds rekening met mogelijke ontwikkelingen in de levensverwachting en 
anderzijds met verschillende ontwikkelingen in het optreden van ziekte en/of 
beperkingen. Verschillende toekomstscenario’s laten een verschillende zorgbehoefte 
zien, maar in alle gevallen is de verwachting dat de vergrijzing tot een toename van de 
zorgbehoefte zal leiden. Een vooruitberekening van het aantal personen met ADL-
beperkingen laat zien dat voor de periode tot 2040 de vergrijzing veruit de belangrijkste 
component is voor de toename van het aantal personen met een beperking. Een sterke 
toename van het aantal personen met obesitas zal dit vermoedelijk relatief beperkt 
versterken. Rookgedrag heeft vooral invloed op iemands overlevingskans en veel minder 
op de kans op het krijgen van beperkingen. 
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omdat de bevolking ongezonder wordt, maar doordat de levensverwachting niet omhoog 
gaat, zal de bevolkingsomvang kleiner blijven wat de totale vraag naar zorg zal dempen. De 
tweede ontwikkeling is juist een hogere levensverwachting dan in de CBS-
bevolkingsprognose (voor 2010) is voorzien, als gevolg van extra technologische 
ontwikkelingen. In dit geval wordt een hogere zorgvraag verondersteld en als gevolg van 
deze extra zorg een verdubbeling van het aantal 75-plussers. De toegenomen vraag als 
gevolg van de toename van het aantal ouderen zal dan veel groter zijn dan de afname van 
de vraag ten gevolge van de toegenomen gezondheid. De derde ontwikkeling die wordt 
geschetst is dat mensen gezonder gaan leven (minder roken en drinken, gezonder eten en 
meer bewegen) waardoor de extra levensjaren, jaren in goede gezondheid zullen zijn. De 
vierde ontwikkeling veronderstelt een langere levensduur, maar ook een langer leven met 
beperkingen. In het laatste scenario wordt ingegaan op de gevolgen van meer mantelzorg. 
De laatste demografische ontwikkeling waar rekening mee wordt gehouden is de sterkere 
toename van de levensverwachting van mannen dan van vrouwen. Als gevolg hiervan zullen 
paren langer bij elkaar kunnen blijven, wat tot een verminderd beroep op langdurige zorg 
zou kunnen leiden doordat partners langer voor elkaar kunnen blijven zorgen.  
 
Met betrekking tot veroudering zijn er modellen die voorspellen dat het optreden van 
ouderdomsbeperkingen kan worden uitgesteld, maar sterfte niet. In dit geval wordt de 
levensduur met beperkingen samengedrukt tegen het einde van het leven. In het meest 
extreme geval zullen de ouderdomsbeperkingen volledig verdwijnen. Aan de andere kant 
staan modellen die voorspellen dat de sterfte kan worden uitgesteld, maar niet het optreden 
van ouderdomsbeperkingen. Dit betekent dat met een toename van de levensverwachting 
ook de duur van ouderdomsbeperkingen toeneemt. Het volledig verdwijnen van 
ouderdomsbeperkingen is niet erg waarschijnlijk, net zo min als het uitblijven van enige 
verbetering. In het verleden was de leeftijdsspecifieke prevalentie van beperkingen veel 
hoger dan tegenwoordig, onder andere door de gevolgen van zware arbeid en 
infectieziekten als kinderverlamming (Manton et al., 2005, 2008; Christensen et al., 2009; 
Reuser, 2010). Tegenwoordig leven we niet alleen langer, maar ook langer gezond. Langer 
gezond leven en langer met beperkingen leven hangt echter samen. Rokers leven 
bijvoorbeeld korter met beperkingen, omdat ze korter leven (Barendregt et al., 1997).  
 
Bonneux, van der Gaag, et al. (2012) hebben een aantal scenario’s doorberekend waarin ze 
hebben gekeken naar het effect van verschillende aannames over trends in incidentie of 
prevalentie van ADL-beperkingen op het totaal aantal ouderen met een potentiële 
zorgbehoefte. In de incidentie scenario’s wordt gekeken naar de kans dat iemand op een 
bepaalde leeftijd beperkingen krijgt en wordt ook rekening gehouden met de verschillende 
sterftekansen van personen met en zonder beperkingen. In dit geval komen schattingen van 
de toekomstige aantallen ouderen met en zonder beperkingen rechtstreeks uit de prognose.  
In een prevalentiescenario wordt voor elke leeftijdsgroep bepaald welk deel van deze 
leeftijdsgroep ouderdomsbeperkingen heeft. Dit zijn de prevalenties. Vervolgens worden de 
toekomstige aantallen ouderen met beperkingen geschat door voor elk prognosejaar voor 
elke leeftijdsgroep de vooruitberekende bevolkingsomvang te vermenigvuldigen met de 
prevalenties. Net als bij de scenario’s van het programma Toekomst Zorg, hebben zij een 
scenario berekend met constante sterfte en constante incidentie van beperkingen. 
Daarnaast hebben zij een aantal scenario's doorberekend met een toegenomen 
levensverwachting, in combinatie met verschillende veronderstellingen over 
ouderdomsbeperkingen: constante leeftijdsspecifieke prevalenties van ADL-beperkingen, 
constante leeftijdsspecifieke incidenties, dalende incidenties van beperkingen evenredig met 
de dalende sterfte en uitstel van incidentie met evenveel jaren als de levensverwachting 
toeneemt. In het constante scenario veroudert de bevolking uitsluitend door de toegenomen 
instroom in de oudere leeftijdsgroepen voornamelijk als gevolg van de historische 
geboortecijfers (de naoorlogse babyboom generaties). Tot slot onderzochten zij trends in 
risicofactoren. Omdat subtiele trends in risicofactoren nauwelijks effect hadden, 
formuleerden zij extreme scenario’s, waarbij de prevalentie van obesitas (BMI30+) werd 
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verdubbeld of gehalveerd of alle toekomstige ouderen niet-rokers waren in combinatie met 
stoppende huidige rokers. Als basisscenario voor de scenario’s met risicofactoren is het 
scenario met uitstel van ADL-incidentie genomen. 
 
Als de sterfte en incidentie van ADL-beperkingen constant blijven aan het niveau van 2008, 
neemt het aantal 65 plussers toe van 2.4 tot 4,1 miljoen en het aantal ADL beperkte 65-
plussers van 403 tot 734 duizend personen (Tabel 8). Dit is een groei van 82 procent. De 
prevalentie van ADL beperkingen neemt toe als gevolg van de gemiddeld hogere leeftijd van 
de 65-plussers. Als de prevalentie van ADL beperkingen leeftijdsspecifiek constant zou 
blijven, maar de sterfte wel zou afnemen, dan werd een toename van het aantal ADL 
beperkte ouderen verwacht van bijna 130 procent. Als niet alleen de bevolking veroudert, 
maar ook de ouderen met beperkingen langer leven, neemt de prevalentie van beperkingen 
nog meer toe. In het scenario waarbij niet alleen wordt verwacht dat de sterfte daalt, maar 
ook dat de incidentie van ADL beperkingen zal dalen, is de verwachte toename van ADL 
beperkte ouderen geringer. In dit geval neemt de prevalentie uitsluitend toe door 
demografische groei. Een vergelijking van een scenario waarbij het gewicht van de 
instromende ouderen constant blijft met scenario's waarbij de instromende cohorten 
samengaan met een verdubbeling of halvering van het aantal mensen met obesitas, toont 
slechts beperkte verschillen. Als de prevalentie van obesitas verdubbelt, neemt de 
prevalentie van ADL-beperkingen met 1,6 procentpunt toe. Vergeleken met het effect van de 
demografische aangroei en levensverlenging is het effect van obesitas dus beperkt. De 
scenario’s voor stoppen met roken vertonen nog minder gevolgen. In het meest extreme 
niet-rook scenario, waarin geen nieuwe rokers tot de 65-plussers toetreden en uiteindelijk 
alle rokende ouderen stoppen met roken, zou het aantal 65-plussers toenemen met 122 
duizend, waarvan 24 duizend met beperkingen.  
 
 
Tabel 8: Aantal 65-plussers met ADL-beperkingen (x1000)   

 
Totaal ADL-beperkt Prevalentie Index 65+ Index ADL 

2008 2415 403 16,7 % 100 100 
2040      
Constante sterfte 4090 734 17,9 % 169 182 
Constante prevalentie 4699 923 19,7 % 195 229 
Constante incidentie 4689 961 20,5 % 194 239 
Afname incidentie 4734 709 15,0 % 196 176 
Uitstel incidentie 4718 803 17,0 % 195 199 
      
Halvering obesitas 4723 789 16,7 % 196 196 
Verdubbeling obesitas 4693 873 18,6 % 194 217 
Stabilisering roken 4617 766 16,6 % 191 190 
Afname roken 4840 827 17,1 % 200 205 
Bron: Bonneux, van der Gaag, et al., 2011 
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7. Een raming van zorggebruik 
 

 
 
Net zoals zorggebruik een schatting kan vormen van de ondergrens van zorgbehoefte, kan 
een raming van zorggebruik een ondergrens vormen van de toekomstige behoefte aan zorg. 
Het rapport ‘Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030’ 
van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft een inschatting van de toekomstige 
ontwikkelingen in het gebruik van verpleging en verzorging (Eggink et al., 2012). In het 
VeVeRa model wordt naast de collectief gefinancierde thuiszorg en tehuiszorg via de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de huishoudelijke hulp via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook gekeken naar de niet-collectief gefinancierde 
informele en particuliere zorg. Het SCP-model voor de zorgraming (VeVeRa IV) wordt 
gestuurd door veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking (Eggink et al. 
2009). In VeVeRa is nagegaan welke factoren van belang zijn voor het gebruik van 
verpleging en verzorging en hoe deze factoren zich in de toekomst zullen ontwikkelen. 
Hierbij gaat het vooral om factoren als leeftijd, opleidingsniveau en gezondheid van de 
bevolking. In de raming wordt geen rekening gehouden met het zorgaanbod. De SCP-
raming gaat er dus impliciet van uit dat het aanbod van zorg zal meegroeien met het 
geraamde gebruik. In het SCP-model wordt geen rekening gehouden met eventuele 
veranderingen in beleid, techniek of voorkeuren van mensen. Er wordt verondersteld dat het 
beleid en de preferenties die gelden in het basisjaar van de raming ook zullen gelden voor 
de toekomst. Dit is een bewuste keuze. De SCP raming vormt zodoende een basisraming 
waartegen eventuele andere scenario’s, die wel rekening houden met mogelijke 
veranderingen, kunnen worden afgezet. Op deze manier kan het effect van veranderingen 
zichtbaar worden gemaakt. 
  
In de SCP raming wordt gekeken naar het aantal personen dat zorg gebruikt en niet naar het 
aantal ontvangen zorgfuncties. Iemand kan immers een combinatie van zorgfuncties 
ontvangen, bijvoorbeeld zowel persoonlijke verzorging als verpleging. Wel wordt 
onderscheid aangebracht tussen verschillende zorgpakketten. Hierbij wordt een 
hiërarchische indeling van zorggebruik gehanteerd. De hiërarchie loopt op van informele 

Met het ramingsmodel VeVeRa geeft het SCP een inschatting van de toekomstige 
ontwikkelingen in het gebruik van verpleging en verzorging. Ook dit kan een indicatie 
geven voor toekomstige zorgbehoefte. De SCP raming omvat collectief gefinancierde 
thuiszorg, tehuiszorg en huishoudelijke hulp en niet-collectief gefinancierde informele en 
particuliere zorg. In 2009 gebruikten bijna 1,2 miljoen mensen van 30 jaar en ouder een 
vorm van verpleging en verzorging, waarvan 60 procent langdurige zorg ontving. Van de 
overige 40 procent van de zorggebruikers ontving de helft alleen kortdurend zorg, terwijl 
de andere helft alleen niet-collectief gefinancierde informele (mantelzorg) en/of 
particuliere zorg ontving. In 2030 zal het aantal 30-plussers dat gebruik maakt van zorg 
naar verwachting zijn gestegen tot ongeveer 1,6 miljoen. Het totale zorggebruik in de 
periode 2009 tot 2030 groeit daarmee met 35 procent in de periode 2009-2030. 
Aangezien de groep 65-plussers veel sterker in omvang toeneemt dan de groep 
30-plussers (66 versus 10 procent), zien we een veel sterkere groei-index voor het 
zorggebruik van 65-plussers dan van 30-plussers. Dit geldt met name voor het gebruik 
van kortdurende thuiszorg en particuliere zorg, waarvoor de te verwachten toename 
zelfs hoger is dan de te verwachten toename van het aantal 65-plussers. De informele 
zorg groeit ook beduidend sterker voor 65-plussers dan voor 30-plussers, al geldt in dit 
geval dat de te verwachten groei minder sterk is dan de te verwachten toename van het 
aantal 65-plussers. Ook voor de andere vormen van zorg is de verwachting dat het 
gebruik minder snel groeit dan het aantal 65-plussers. Voor deze vormen van zorg geldt 
tevens dat de verschillen tussen 65- en 30-plussers veel kleiner zijn. Deze 
verwachtingen hangen samen met het feit dat mensen steeds langer gezond blijven en 
dat het opleidings-en inkomensniveau van de bevolking toeneemt.  
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hulp via huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging naar verzorgings- en 
verpleeghuiszorg. Gebruikers worden vervolgens ingedeeld bij de zwaarste zorgfunctie die 
zij ontvangen. Iemand die zowel persoonlijke verzorging als verpleging ontvangt, zal dus 
worden ingedeeld bij het zorgpakket verpleging. Kortdurend gebruik van thuiszorg wordt als 
aparte categorie onderscheiden. Hierbij is het uitgangspunt dat de thuiszorg wordt 
ontvangen vanwege tijdelijke gezondheidsproblemen. Dit betekent dat dit pakket is 
gebaseerd op de duur van de zorg, onafhankelijk van het type thuiszorg dat wordt 
ontvangen. Bij langdurige thuiszorg gaat het om permanente gezondheidsproblemen. Bij 
opname in een instelling wordt onderscheid aangebracht tussen kort en langdurig verblijf. 
Terwijl langdurig verblijf betrekking heeft op permanente opname in een instelling, is kort 
verblijf bedoeld voor revalidatie of voor mensen voor wie tijdelijk geen mantelzorg 
beschikbaar is of die wachten op een permanente woonplek in een andere instelling. Ten 
slotte wordt ook begeleiding als aparte categorie opgenomen. Hierbij krijgen personen hulp 
bij het aanleren of regelen van dagelijkse activiteiten om hun zelfredzaamheid te vergroten 
en ervoor te zorgen dat zij beter kunnen participeren in de samenleving.  
 
In 2009 maakten ongeveer 940.000 mensen van 30 jaar en ouder gebruik van collectief 
gefinancierde thuis- of tehuiszorg (Tabel 9). Daarnaast gebruikten 240.000 mensen 
informele zorg (mantelzorg) en/of particuliere zorg. Hiermee gebruikten bijna 1,2 miljoen 
mensen een vorm van verpleging en verzorging. Dit betreft 11 procent van de 30-plus 
bevolking. Ongeveer 20 procent van de zorggebruikers ontving alleen kortdurende zorg, 
terwijl eveneens ongeveer 20 procent alleen niet-collectief gefinancierde informele en/of 
particuliere zorg ontving. Voor 60 procent van de groep die zorg ontving, betrof dit 
langdurige zorg. Ongeveer 14 procent van de zorggebruikers woonde in een verzorgings- of 
verpleeghuis, waarvan een klein deel slechts voor kort verblijf. Van de personen die 
persoonlijke verzorging ontvingen, combineerde de helft dit met huishoudelijke hulp. Slechts 
een vijfde van de gebruikers van verpleging ontving geen andere vorm van formele hulp. 
Alle vormen van extramurale zorg (informele en particuliere zorg, huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging en verpleging) werden zowel langdurig als kortdurend gebruikt, al 
speelt met name bij informele zorg de kortdurende thuiszorg een grote rol. Ongeveer de helft 
van de gebruikers van informele zorg ontvangt deze slechts kortdurend, terwijl bij de overige 
pakketten het aandeel kortdurende gebruikers veel kleiner is. Dit betekent dat een relatief 
groot deel van de kortdurende thuiszorggebruikers gebruik maakt van informele zorg. 
 
 
Tabel 9: Raming aantal gebruikers van zorg, 2009-2030 (x1000) 
 Geijkte raming 

30+   Index Jaarlijkse % Kort % Lang 
 2009 2030 30+ 65+ groei 30+ durend durend 
Kortdurende thuiszorg 218 273 125 176 1,1   
Informele zorg 117 138 118 150 0,8 48 52 
Particuliere zorg 124 194 156 198 2,2 11 89 
Huishoudelijke hulp 195 246 126 141 1,1 10 90 
Persoonlijke verzorging 119 167 140 146 1,6 19 81 
Verpleging 112 149 134 144 1,4 27 71 
Begeleiding 122 160 131 - 1,3   
Kort verblijf 27 35 131 - 1,3   
Verzorgingshuiszorg 86 141 164 165 2,4   
Verpleeghuiszorg 52 82 157 160 2,2   
        
Totale zorg 1.171 1.585 135 - 1,5   
Geen zorg 9.390 9.982 106 170 0,3   
Bevolking 30+ (Index ook 65+) 10.562 11.567 110 166 0,4   
Bron: SCP, Eggink et al. 2012 en aanvullende berekeningen (Index 65+) 
 
 



 24 

In 2030 zal het aantal 30-plussers dat gebruik maakt van zorg naar verwachting zijn 
gestegen tot ongeveer 1,6 miljoen. Het totale zorggebruik in de periode 2009 tot 2030 groeit 
daarmee met gemiddeld 1,5 procent per jaar. 
 
Voor zover de data het toelieten heeft het SCP op verzoek van het NIDI ook de te 
verwachten groei berekend van het zorggebruik van 65-plussers. Aangezien intramurale 
zorg vrijwel alleen 65-plussers betreft, verandert de te verwachten groei van het gebruik van 
verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg nauwelijks als je alleen naar de 65-plussers kijkt. Voor 
de andere vormen van zorg zien we een veel sterkere groei-index voor 65-plussers dan voor 
30-plussers. Dit komt doordat de bevolking van 65 jaar en ouder veel sterker groeit dan de 
bevolking van 30 jaar en ouder. Op grond van de hier gebruikte bevolkingsprognose was de 
verwachting dat de bevolking van 65 jaar en ouder in 2030 66 procent groter zou zijn dan in 
2009, terwijl dit voor de 30-plus bevolking slechts 10 procent betrof.  
 
Vergelijken we de te verwachten groei van zorggebruik door 65-plussers met de te 
verwachten toename van het aantal 65-plussers dan zien we alleen een sterkere toename 
van het gebruik van kortdurende thuiszorg en particuliere zorg dan van het aantal 
65-plussers. Voor alle andere vormen van zorg is de verwachting dat het gebruik minder 
snel groeit dan het aantal 65-plussers. Dat het zorggebruik minder hard stijgt, komt omdat 
mensen steeds langer gezond blijven. Dit is ook te zien in de groei-index van 65-plussers die 
geen zorg gebruiken. Deze is iets hoger dan de index voor de bevolkingsomvang van 65-
plussers. Daarnaast neemt ook het opleidings-en inkomensniveau van de bevolking toe. 
Ook dit heeft een dempend effect op het zorggebruik, aangezien hoger opgeleiden en 
mensen met hogere inkomens over het algemeen minder zorg gebruiken dan lager 
opgeleiden en mensen met lagere inkomens. Door een toenemend aandeel mensen met 
een zorgbehoefte en een hoog inkomen zal volgens de raming ook het gebruik van 
particuliere zorg snel groeien. Mensen met een hoger inkomen hebben immers meer 
mogelijkheden om hun zorg zelf, particulier, te regelen dan mensen met een lager inkomen.  
 
 
8. Invloed van extramuralisering 
 

 
 
Ondanks de toename van het totaal aantal ouderen, neemt het aantal ouderen dat in een 
verzorgings- of verpleeghuis woont al jaren af. Ook de samenstelling van de tehuisbevolking 
is gewijzigd. Het aandeel bewoners in een psychogeriatrisch verpleeghuis is toegenomen en 
doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zowel de gemiddelde leeftijd als de 
zorgzwaarte toegenomen (De Klerk, 2011). Adequate thuiszorg en informele zorg zijn 
belangrijke voorwaarden om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. In het advies 
‘Redzaam ouder – zorg voor niet-redzame ouderen vraagt voorzorg voor iedereen’, 
signaleert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2012) dat ouderen hun 
zelfredzaamheid eerder verliezen dan noodzakelijk is, en dat de zorgvoorzieningen 
onvoldoende aansluiten bij de behoefte van ouderen om ook met een toenemende 

In de SCP raming is geen rekening gehouden met nieuw beleid ten aanzien van 
extramuralisering. De meest recente beleidswijzigingen zijn echter wel van invloed op 
toekomstig zorggebruik. In de nota Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg 
wordt een uitwerking gegeven van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. Door 
de verdere extramuralisering zal een groep personen die voorheen geïndiceerd zou 
worden voor een zorgzwaartepakket ZZP 1 tot en met ZZP 4, in de loop van 2013-2017 
geen verblijfsindicatie meer krijgen. In de toekomst kunnen zij alleen nog aanspraak 
maken op extramurale zorg. Van het totaal aantal indicaties voor intramurale zorg heeft 
op dit moment ongeveer een kwart betrekking op VV1 tot en met VV4. Dit betekent dat 
de groei van het gebruik van tehuiszorg dus wat lager uit zal vallen dan de VeVeRa-IV 
raming suggereert, terwijl de langdurige thuiszorg nog wat sneller zal kunnen groeien.  
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zorgvraag langer thuis te kunnen blijven wonen. Als gevolg hiervan worden ouderen 
regelmatig opgenomen in een verpleeghuis omdat er geen alternatieven bestaan. Om het 
mogelijk te maken dat ouderen met complexe problemen langer thuis kunnen blijven wonen, 
is het tevens belangrijk dat informele zorg en thuiszorg adequaat op elkaar worden 
afgestemd. Aangezien in de toekomst, mede door de toenemende arbeidsparticipatie, 
informele zorg in familieverband mogelijk verder onder druk komt te staan, zullen ook andere 
vormen van informele zorg nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de inzet van de zogenaamde 
‘jongere ouderen’ (60-75 jaar). Ook zal ondersteuning van mantelzorgers nodig zijn om 
overbelasting te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door professionele zorgverleners 
mantelzorgers te laten ondersteunen via telezorgvoorzieningen.  
 
Met name door de vergrijzing zullen in de toekomst steeds meer mensen een zorgbehoefte 
hebben die vergelijkbaar is met de zorg die op dit moment in de tehuizen wordt geleverd. 
Daarnaast zijn beleidswijzigingen en veranderingen in preferenties van personen met een 
zorgbehoefte van invloed op de raming van de verschillende vormen van zorg. Door de 
extramuralisering zal een deel van deze mensen in de praktijk thuis blijven wonen, en 
thuiszorg ontvangen. Als rekening wordt gehouden met een verdere tendens tot 
extramuralisering zal de groei van het gebruik van tehuiszorg dus wat lager uitvallen dan de 
VeVeRa-IV raming suggereert, terwijl de langdurige thuiszorg nog wat sneller zal kunnen 
groeien. Dit geldt vermoedelijk vooral voor verpleeghuizen. Het gebruik van 
verzorgingshuiszorg zal mogelijk meer stijgen doordat de groep 85-plussers relatief snel 
toeneemt en er in verzorgingshuizen een tendens is om mensen met een 
verpleeghuisbehoefte niet langer naar een verpleeghuis te laten verhuizen, maar in het 
verzorgingshuis te blijven verzorgen. Dit betekent dat de zorgbehoefte van mensen in 
verzorgingshuizen toe zal nemen. Ook doordat het beleid erop gericht is om mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten blijven wonen, zullen de mensen die wel in aanmerking komen om 
naar een verzorgingshuis te verhuizen vermoedelijk een grotere zorgbehoefte hebben dan 
voorheen. De invoering van de ‘gebruikelijke zorg’, waarbij gezonde huisgenoten een deel 
van de zorg op zich dienen te nemen en de extra impuls aan mantelzorg, zullen een 
toename van het gebruik van niet-collectieve zorg tot gevolg hebben.  
 
In de nota Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg (HLZ, 2013) wordt een 
uitwerking gegeven van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. Hierbij worden drie 
motieven genoemd om het stelsel van langdurige zorg te herzien: het verbeteren van de 
kwaliteit van ondersteuning en zorg, het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving 
en de financiële houdbaarheid. Het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg 
vindt bij voorkeur plaats in de eigen omgeving, waarbij zelfstandig wonen samen moet gaan 
met behoud van de zelfredzaamheid. Bij de uitwerking van het beleid wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheden en specifieke kenmerken van cliënten omschreven in 
termen van ZorgZwaartePakketten (ZZP’s). 
 
Als iemand in aanmerking komt voor collectief gefinancierde zorg met verblijf, dan ontvangt 
deze persoon een verblijfsindicatie. Een verblijfsindicatie wordt uitgedrukt in een 
zorgzwaartepakket waarin precies staat omschreven welke zorg iemand nodig heeft. In een 
ZZP is aangegeven welke functies de componenten woonzorg, dagbesteding en 
behandeling bevatten (Zorgwaartepakketten Sector V&V, versie 2013). De component 
‘woonzorg’ bevat de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Dit betreft 
cliëntgebonden activiteiten die worden geleverd vanuit de formatie van een woonzorgteam. 
De component ‘dagbesteding’ bevat de functie begeleiding. De component ‘behandelaars’ 
bevat de functie behandeling die door medici, paramedici en gedragswetenschappers wordt 
gegeven buiten de formatie van de woongroepen om. De behandeling is specifiek gericht op 
de aandoening, stoornis of beperking die de grondslag vormt voor de AWBZ. In elk pakket 
wordt aangegeven op welk gebied een persoon begeleiding of zorg nodig heeft waarbij 
onderscheid wordt aangebracht tussen sociale redzaamheid, psychosociaal functioneren, 
persoonlijke verzorging, mobiliteit, motorisch functioneren, verpleging en probleemgedrag. 
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Er zijn drie verschillende zorgsectoren: de sector Verpleging en Verzorging (VV), de sector 
Gehandicaptenzorg (GZ) en de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor iedere 
sector zijn verschillende zorgzwaartepakketten ontwikkeld. Veel ouderen die een ZZP-
indicatie krijgen, krijgen een indicatie voor verpleging en verzorging (ZZP VV).   
 
In totaal heeft de sector Verpleging en Verzorging tien zorgzwaartepakketten. De pakketten 
ZZP 1 tot en met ZZP 8 hebben betrekking op langdurige zorg. Dit is een oplopende reeks 
van zorgzwaarte: ZZP 1 is bedoeld voor personen die zich niet meer zelf thuis kunnen 
redden en ZZP 8 voor personen met zware ziekten die volledig afhankelijk zijn en intensieve 
verzorging en verpleging nodig hebben. De pakketten ZZP 9b en 10 zijn voor kortdurende 
zorg aan specifieke doelgroepen, waarbij ZZP 9b is gericht op herstelgerichte 
behandelingen en ZZP 10 op kortdurende palliatieve terminale zorg. ZZP 9a heeft 
betrekking op geriatrische revalidatie zorg. Vanaf 2013 is dit pakket van de AWBZ 
overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Op basis van deze zorgzwaartepakketten kan 
een persoon aanspraak maken op een verblijfsindicatie voor een verzorgings- of 
verpleegtehuis. De zorgzwaartepakketten voor de sectoren Verstandelijk Gehandicapten 
zorg en Geestelijke Gezondheidszorg kennen een vergelijkbare opbouw.  
 
In het regeerakkoord Rutte II is ervoor gekozen om de zorgzwaartepakketten ZZP 1 tot en 
met ZZP 4 te extramuraliseren. Dit betekent dat personen die voorheen geïndiceerd zouden 
worden voor een zorgzwaartepakket, geen verblijfsindicatie meer krijgen. In de toekomst 
kunnen zij alleen nog aanspraak maken op de extramurale zorgfuncties. Concreet betekent 
dit dat er vanaf januari 2013 geen nieuwe instroom in instituten meer plaatsvindt van 
mensen met een ZZP VV1 en ZZP VV2 indicatie en dat de volgende personen in de loop 
van 2013-2017 geen indicatie voor intramurale zorg meer zullen krijgen: 
• Ouderen met ZZP VV3 en een deel van de ouderen met ZZP VV4  
• Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking: ZZP VG3 
• Mensen met een lichamelijke beperking die in staat zijn zelf regie te voeren: ZZP LG1 

en LG3 
• Mensen met een beperkte zorgvraag als gevolg van een auditieve of visuele beperking 

op het niveau van ZZP ZG1 
Op basis van het huidige aantal cliënten met een lichte ZZP indicatie wordt geschat dat dit 
tot 2018 tot een vermindering van het aantal personen met intramurale zorg zal leiden van 
ongeveer 78 duizend personen (HLZ, 2013). Dit betreft personen die uit de instituten 
stromen en niet worden vervangen door nieuwe cliënten. De te verwachten toename van het 
aantal thuiswonende personen met een zorgbehoefte ten gevolge van de extramuralisering 
zal vermoedelijk hoger zijn, aangezien het aantal ouderen als gevolg van de vergrijzing fors 
toe zal nemen.  
 
Om meer zicht te krijgen op de te verwachten toename naar wonen met zorg ten gevolge 
van de extramuralisering, hebben we de indicaties voor intramurale zorg naar zorgsector in 
kaart gebracht, waarbij we ook de vier lichtste zorgzwaartepakketten voor de sector 
verpleging en verzorging hebben meegenomen. Deze vier zorgzwaartepakketten hebben 
betrekking op beschut wonen met meer of minder intensieve vormen van begeleiding. 
ZZP VV1 heeft betrekking op beschut wonen met enige begeleiding. Deze cliëntgroep heeft 
enige begeleiding nodig op het gebied van sociale redzaamheid, bijvoorbeeld bij het nemen 
van besluiten en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Dit betreft bijvoorbeeld de ‘lichte’ 
bewoner in het verzorgingshuis. ZZP VV2 heeft betrekking op beschut wonen met 
begeleiding en verzorging. Deze cliënten kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben 
door vooral somatische problemen dagelijks behoefte aan begeleiding en verzorging. 
ZZP VV3 heeft betrekking op beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging. Dit 
betreft cliënten met omvangrijke somatische problemen en behoefte aan begeleiding, 
intensieve verzorging en mogelijk ook verpleging. ZZP VV4 heeft betrekking op beschut 
wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Deze cliëntgroep heeft 
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intensieve begeleiding nodig, gecombineerd met uitgebreide verzorging meestal als gevolg 
van een psychogeriatrische of somatische ziekte of aandoening. Voorbeelden van deze 
cliëntengroepen zijn personen met een matige vorm van dementie en personen die in 
samenhang met fysieke verzorgingsbehoefte extra begeleiding nodig hebben vanwege 
ernstige zintuiglijke beperkingen. De verwachting is dat de extramuralisering van ZZP VV1 
en VV2 niet veel problemen op zal leveren voor de cliënten, maar personen met een 
ZZP VV3 of VV4 indicatie hebben over het algemeen veel intensievere begeleiding nodig, 
zowel gepland als ongepland, waardoor deze zorg veel moeilijker extramuraal te leveren zal 
zijn (van Ginneken, 2012).  
 
Een verdeling van indicaties voor intramurale zorg naar zorgsector laat zien dat meer dan de 
helft van de indicaties voor intramurale zorg is gegeven voor de sector Verpleging en 
Verzorging (VV), 31 procent voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ) en 12 procent voor de 
sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ, Tabel 10).  
 
 

 Tabel 10: CIZ indicaties intramurale zorg naar zorgsector en ZZP VV01-VV04, 1 januari 2012 
 Regio Zorgsector 

       
 

totaal GGZ GZ VV VV1 VV2 VV3 VV4 %VV1-4 
Nederland 346.615 42.575 107.725 196.315 7.095 24.955 23.995 31.095 25,1 

          Groningen  12.285 1.310 4.525 6.450 280 820 885 995 24,3 
Friesland  13.810 1.445 4.645 7.720 215 775 985 1.240 23,3 
Drenthe  12.245 1.990 4.615 5.640 210 695 760 845 20,5 
Overijssel  24.045 2.705 8.250 13.090 335 1.380 1.870 1.960 23,1 
Flevoland  5.280 785 2.010 2.485 75 220 310 345 18,0 
Gelderland  45.815 6.115 15.395 24.305 740 3.420 3.180 3.760 24,2 
Utrecht  23.600 3.065 6.840 13.695 525 1.965 1.505 2.290 26,6 
Noord-Holland  53.030 6.225 13.700 33.105 1.755 4.760 3.640 5.375 29,3 
Zuid-Holland  70.795 8.895 18.960 42.940 1.350 5.300 5.290 6.690 26,3 
Zeeland  8.120 945 2.780 4.395 110 470 545 675 22,2 
Noord-Brabant  50.110 5.815 17.095 27.200 1.120 3.745 3.185 4.435 24,9 
Limburg  26.135 3.115 8.210 14.810 345 1.350 1.810 2.430 22,7 

          Amsterdam 13.850 2.555 2.930 8.365 490 1.110 855 1.190 26,3 
Rotterdam 13.130 2.295 2.675 8.160 185 925 880 1.295 25,0 
's-Gravenhage 10.960 2.060 1.995 6.905 255 955 940 1.080 29,5 
Utrecht (gemeente) 5.080 1.025 1.115 2.940 100 390 305 530 26,1 
          
Delfzijl (GR) 675 105 120 450 15 65 55 65 29,6 
Midden-Drenthe (DR) 855 290 200 365 15 35 40 40 15,2 
Almere (FL) 2.085 355 690 1.040 50 105 120 130 19,4 
Utrechtse Heuvelrug 1.580 85 625 870 50 120 90 140 25,3 
Zuidplas (ZH) 635 20 210 405 15 55 65 80 33,9 
Wassenaar (ZH) 575 20 65 490 10 45 50 60 28,7 
Sluis (ZL) 535 40 135 360 15 55 40 65 32,7 
Landgraaf (LB) 1.105 85 545 475 5 35 75 60 15,8 
Bron: CIZ 

          
 
Van alle indicaties voor de sector Verpleging en Verzorging heeft een kwart betrekking op de 
zorgzwaartepakketten ZZP VV1 t/m VV4, waarvan meer dan de helft op de pakketten 3 en 
4. Dit betekent dat extramuralisering van deze zorgzwaartepakketten een duidelijke toename 
van de behoefte aan extramurale zorg tot gevolg zal hebben, waarbij verwacht mag worden 
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dat de zwaarte van de zorgbehoefte toe zal nemen. Met name extramuralisering van 
ZZP VV3 en VV4 zal gevolgen kunnen hebben voor wonen met zorg. In de stedelijke 
provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht ligt het aandeel van de zorgzwaartepakketten 
VV1 tot en met VV4 boven het landelijk gemiddelde; in de overige provincies ligt het lager. 
Het beeld binnen de geselecteerde gemeenten is divers. In de vier grote gemeenten met 
uitzondering van Rotterdam is het aandeel hoger dan het landelijk gemiddelde, maar dit is 
ook het geval in Delfzijl, Zuidplas, Wassenaar en Sluis. In Midden-Drenthe, Almere en 
Landgraaf daarentegen is het een stuk lager. Hierbij moet wel rekening worden gehouden 
met het feit dat door de kleine aantallen en de afronding van de cijfers de 
onzekerheidsmarges in kleine gemeenten veel groter zijn dan in grote steden of provincies. 
 
 
9. Wonen met zorg 
 

 
 
Het rijksbeleid met betrekking tot geschikte woningen voor ouderen en mensen met 
beperkingen gaat uit van de vraag van individuele huishoudens. Hierbij heeft de burger de 
eigen verantwoordelijkheid om (bijtijds) zijn woonsituatie aan te passen aan zijn gezondheid 
en het rijk de rol om lokale partijen te stimuleren om bijtijds voldoende geschikt aanbod te 
creëren. Om dit beleid uit te kunnen voeren is inzicht in de huidige beschikbaarheid en 
toekomstige vraag naar, en mogelijke tekorten in geschikte woningen van belang. Sinds 
2003 wordt met de Monitor Investeren voor de Toekomst (MIT) de voortgang van de 
realisatie van geschikte woningen voor ouderen en mensen met beperkingen in kaart 
gebracht, waarbij tevens een schatting wordt gemaakt van de vraag voor de middellange 
termijn. In de derde editie van de Monitor (de MIT2012, Poulus et al., 2013) wordt 

Hoewel de toekomstige zorgbehoefte niet exact gekwantificeerd kan worden, lijkt het 
onvermijdelijk dat de omvang van deze behoefte als gevolg van de vergrijzing toe zal 
nemen. Wat betekent dit voor de behoefte aan wonen met zorg? Sinds 2003 wordt met 
de Monitor Investeren voor de Toekomst (MIT) de voortgang van de realisatie van 
geschikte woningen voor ouderen en mensen met beperkingen in kaart gebracht, waarbij 
tevens een schatting wordt gemaakt van de toekomstige vraag naar dit type woningen. 
In de meest recente monitor, de MIT2012, zijn drie scenario’s doorgerekend: In het 
basisscenario wordt rekening gehouden met extramuralisering conform het actuele 
beleid (het Lenteakkoord beleid: extramuralisering van ZZP1 tot en met ZZP3). Het 
tweede scenario is een doorrekening van de afspraken uit het Regeerakkoord (ook 
extramuralisering van ZZP4), terwijl het derde scenario uitgaat van een constante 
capaciteit van tehuiszorg voor personen met een ZZP1 tot en met ZZP4 indicatie. De 
verschillende scenario's geven aan in hoeverre de behoefte aan wonen met zorg 
verandert op basis van de vergrijzing en extramuralisering. In 2012 bedroeg de behoefte 
aan verzorgd wonen of overig geschikt wonen in totaal iets meer dan 2 miljoen, waarvan 
veruit het grootste gedeelte betrekking had op overig geschikt wonen. In alle drie de 
scenario’s zal deze behoefte in 2030 gestegen zijn tot ruim 2,5 miljoen. Met name voor 
de categorie overig geschikt wonen is in vergelijking met de bevolkingscomponent het 
belang van veranderingen ten gevolge van extramuralisering bescheiden.  
Om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten blijven wonen, is het belangrijk dat 
kwetsbaarheid tijdig onderkend wordt. Ook geldt dat door de invoering van het beleid 
van scheiden van wonen en zorg en door de verdere extramuralisering het steeds 
belangrijker wordt dat ook ouderen met complexe problemen zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Hier kunnen ICT hulpmiddelen (domotica) uitkomst bieden, maar bijvoorbeeld 
ook woonvormen waarbij ouderen onderling zaken voor elkaar kunnen regelen. Zowel 
voor het tegengaan van fysieke, psychische als sociale kwetsbaarheid is het van belang 
dat ouderen zich niet alleen binnenshuis goed en veilig kunnen bewegen, maar dat zij 
ook buitenshuis hun normale dagelijkse activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Een 
toegankelijke en veilige woonomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. 
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aangegeven hoeveel geschikte woningen in de periode 2012-2021 extra beschikbaar zullen 
moeten komen om in 2021 volledig aan de vraag te kunnen voldoen en wordt ook een 
doorberekening gemaakt van de extra behoefte aan geschikte woningen tot 2030. Deze 
raming bouwt voort op de Monitor voor Investeren voor de Toekomst 2009 (MIT2009, Van 
Galen en Willems, 2011). 
 
In de monitor worden twee categorieën van geschikte huisvesting voor ouderen en mensen 
met beperkingen onderscheiden: verzorgd wonen en overige geschikte huisvesting. 
Verzorgd wonen betreft de situatie waarbij een huishouden in de leeftijd van 55 jaar of ouder 
in een ouderenwoning woont en gebruik kan maken van verpleging of verzorging vanuit een 
nabij gelegen zorgsteunpunt. Onder overige geschikte huisvesting voor ouderen en mensen 
met beperkingen vallen zelfstandige woningen die meer geschikt zijn voor de doelgroep dan 
gebruikelijke woningen, waaronder ouderenwoningen, al dan niet als onderdeel van een 
wooncomplex waar extra diensten worden geleverd, zoals maaltijdverzorging, receptie, 
gemeenschappelijke recreatieruimte, etc., aangepaste woningen en nultredenwoningen. 
Een nultredenwoning is een woning die zowel extern als intern toegankelijk is zonder 
trappen te hoeven lopen.  
 
Net als in de MIT2009 wordt in de MIT2012 de toekomstige vraag naar geschikte woningen 
gekoppeld aan de ontwikkeling van de bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met de 
volgende kenmerken: leeftijd (vijfjaars leeftijdsgroepen), geslacht (mannen en vrouwen), 
huishoudens-samenstelling (alleenstaand of samenwonend), opleidingsniveau (tot en met 
VMBO, VWO/MBO en HBO/WO) en inkomen (vijf inkomensquintielen). In de raming van de 
toekomstige vraag naar wonen met zorg worden beperkingen niet expliciet geraamd, maar 
wordt ervan uitgegaan dat de onderscheiden kenmerken de ontwikkeling in de 
gezondheidssituatie van personen en de woningbehoefte van huishoudens met en zonder 
beperking verklaren en dat dit tot uiting komt in de vraag naar wonen met zorg. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat als laagopgeleide personen relatief vaker een beperking hebben dan 
hoogopgeleide personen, en personen met een beperking relatief vaker een behoefte 
hebben aan wonen met zorg, een toename van het opleidingsniveau tot een afname van het 
aantal personen met beperkingen zal leiden en dus tot een afname in de vraag naar wonen 
met zorg. De vraag naar geschikte woningen hangt als volgt samen met demografische 
ontwikkelingen (Van Galen en Willems, 2011): 
• Hoe ouder de personen worden hoe groter de vraag naar verzorgd wonen. Dit geldt ook 

voor het wonen met diensten, al zijn de verschillen daar kleiner. De grootste verschillen 
zijn er voor de overige ouderenwoningen. De vraag naar deze woningen neemt fors toe 
tussen de 65 en 85 jaar, waarna de vraag weer terug gaat lopen. Ook de vraag naar 
aangepaste en overige nultredenwoningen neemt toe met leeftijd, maar voor deze 
woningen zijn de verschillen beperkt. 

• De vraag naar geschikte woningen door mannen verschilt niet substantieel van de vraag 
naar deze woningen door vrouwen. Slechts de vraag naar aangepaste woningen is iets 
groter voor vrouwen, terwijl de vraag naar overige nultredenwoningen iets groter is voor 
mannen. 

• De vraag naar geschikte woningen door alleenstaanden is voor alle typen woningen 
hoger dan de vraag door samenwonenden. 

• Hoe lager de opleiding, hoe hoger de vraag naar verzorgd wonen, wonen met diensten 
en overige ouderen woningen. De vraag naar aangepaste woningen is slechts zeer 
beperkt hoger voor laagopgeleiden, terwijl de vraag naar overige nultredenwoningen 
juist iets lager is.  

• Hoe lager het inkomen, hoe groter de vraag naar verzorgd wonen en wonen met 
diensten, en, in mindere mate, naar overige ouderenwoningen. Voor de vraag naar 
aangepaste woningen en nultredenwoningen is er geen verschil in inkomensniveau.  
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Voor de vooruitberekening wordt ook verondersteld dat binnen de onderscheiden 
categorieën het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van diverse vormen van wonen met 
zorg niet verandert. 
 
Het huidige beleid is erop gericht dat intramurale woonvormen relatief gezien in omvang 
zullen afnemen. Dit zal gevolgen hebben voor de vraag naar extramurale zorg. Om de 
onzekere gevolgen van het beleid in kaart te brengen, zijn in de MIT2012 drie varianten 
uitgewerkt. In het basisscenario wordt rekening gehouden met extramuralisering conform het 
actuele beleid (extramuralisering van ZZP1 tot en met ZZP3 volgens het Lenteakkoord). In 
het tweede scenario wordt ook rekening gehouden met de aanvullende afspraken uit het 
Regeerakkoord (ook extramuralisering van ZZP4), terwijl het derde scenario uitgaat van een 
constante capaciteit van tehuiszorg. Dit betekent dat de totale instroom van ZZP1 tot en met 
ZZP4 constant wordt verondersteld aan de situatie op 1-1-2013, waarbij het totaal aantal 
plaatsen constant blijft, maar de verdeling over ZZP1 tot en met ZZP4 wel kan veranderen.  
 
In 2012 bedroeg de behoefte aan verzorgd wonen of overig geschikt wonen in totaal iets 
meer dan 2 miljoen, waarvan veruit het grootste gedeelte betrekking had op overig geschikt 
wonen (Tabel 11). Volgens alle drie de scenario’s zal deze behoefte in 2030 gestegen zijn 
tot ruim 2,5 miljoen. Door de toegenomen levensverwachting neemt het belang van 
bevolkingsontwikkelingen steeds meer toe. In vergelijking met de bevolkingscomponent is 
het belang van veranderingen ten gevolge van extramuralisering bescheiden. Dit geldt 
vooral voor de categorie overig geschikt wonen. Extramuralisering heeft vermoedelijk wel 
een substantieel verhogend effect op de behoefte aan verzorgd wonen.  
 
 
Tabel 11: Voorraad en behoefte geschikte woningen (x 1000), 2012, 2021 en 2030 

 2012 2021 2030 
 Voorraad Behoefte Basis Regeer Constant Basis Regeer Constant 
Verzorgd wonen 133,5 173,2       

Bevolking   11,9 11,9 11,9 28,6 28,6 28,6 
Extramuralisering   33,1 48,6 10,6 44,8 68,1 25,9 

Totaal  173,2 218,2 233,7 195,7 246,6 269,9 227,7 
Tekort  39,7 84,7 100,2 62,2 113,1 136,4 94,3 

         
Overig geschikt 
wonen 

1.821,7 1.866,1       

Bevolking   243,2 243,2 243,2 444,8 444,8 444,8 
Extramuralisering   8,3 12,2 2,6 11,2 17,0 6,5 

Totaal  1.866,1 2117,6 2121,5 2111,9 2322.1 2327,9 2317,4 
Tekort  44,4 295,9 299,7 290,2 500,4 506,2 495,7 

         
Totaal 1.955,2 2.039,3       

Bevolking   255,1 255,1 255,1 473,4 473,4 473,4 
Extramuralisering   41,4 60,8 13,2 55,9 85,1 32,4 

Totaal   2335,8 2355,2 2307,6 2568,7 2597,8 2545,1 
Tekort  84,1 380,5 399,9 352,4 613,5 642,6 589,9 

Varianten: Basis: Extramuralisering volgens het Lenteakkoord 
 Regeer: Extramuralisering volgens het Regeerakkoord 
 Constant: Constante capaciteit van tehuiszorg 

Bron: WoON, bewerking ABF (Poulus et al., 2013) 
 
 
De ramingen laten zien dat de procentuele vraag naar geschikte woningen per 
leeftijdscategorie redelijk constant blijft, al lijkt er een kleine verschuiving plaats te vinden 
van iets minder behoefte aan verzorgd wonen naar iets meer behoefte aan overige 
geschikte woningen. De behoefte aan wonen met zorg loopt op met leeftijd. Terwijl 45 
procent van de huishoudens van 65-69 jaar behoefte heeft aan verzorgd wonen of een 
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geschikte woning,  is dit bij huishoudens van 85 jaar en ouder ruim 70 procent (Poulus et al., 
2013). 
 
Wat is de relatie van kwetsbaarheid en zorgbehoefte met wonen? De meeste kwetsbare 
ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Door kwetsbaarheid tijdig te onderkennen, kunnen 
zij geholpen worden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Naast persoonlijke 
verzorging, verpleging en begeleiding kunnen ook andere vormen van hulp hieraan 
bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van het plaatsen van voorzieningen zoals een traplift of 
een aangepast toilet, het stimuleren van sociale contacten, of het bieden van hulp bij 
verhuizing naar een zogenaamde levensloopbestendige woning (RVZ, 2012). Dit is een 
woning die eenvoudig aangepast kan worden naarmate iemand meer zorgbehoevend wordt. 
 
Door de invoering van het beleid van scheiden van wonen en zorg en door de verdere 
extramuralisering wordt het steeds belangrijker dat ook ouderen met complexe problemen 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vergt meer aanpassingen dan alleen op het gebied 
van toegankelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van woningen die ouderen 
en hun mantelzorgers kunnen ondersteunen met technische apparatuur en diensten waarbij 
een steeds belangrijkere rol lijkt weggelegd voor ICT-hulpmiddelen die zorg op afstand 
kunnen bieden (domotica toepassingen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan alarmerings-
systemen, videocommunicatie met zorgverleners, sensoren in de woning die bewegingen 
van ouderen kunnen registreren of automatische verlichting van looplijnen bij het uit bed 
stappen. Doordat familienetwerken kleiner worden en de druk op mantelzorgers steeds 
groter, kunnen ook woonvormen uitkomst bieden waarbij ouderen onderling zaken voor 
elkaar kunnen regelen (RVZ, 2012). Hierbij kunnen ook 'jongere ouderen' worden 
gestimuleerd om bij te dragen aan de zorg voor 'oudere ouderen'. 
 
Fysieke kwetsbaarheid is doorslaggevend voor opname in een tehuis en beperkingen in het 
bewegen (iemands mobiliteit) vormen de kern van fysieke kwetsbaarheid. Fysiek actief 
blijven kan helpen om functieverlies tegen te gaan en om ouderdomsbeperkingen zoveel 
mogelijk te voorkomen of uit te stellen. Om ouderen te stimuleren zo lang mogelijk actief te 
blijven, is het niet alleen belangrijk dat zij zich thuis goed kunnen bewegen, maar ook dat zij 
hun normale dagelijkse activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Naast het toegankelijk maken 
van woningen, kan ook de woonomgeving hier op aangepast worden, bijvoorbeeld door 
ervoor te zorgen dat ook mensen die slecht ter been zijn zelfstandig de straat op kunnen, of 
dat mensen met dementie gemakkelijk hun weg kunnen vinden.  
 
Ook op het gebied van psychische en sociale kwetsbaarheid kan een relatie met wonen 
worden gelegd. Als iemand zich prettig voelt en zonder angst naar buiten durft te gaan, loopt 
hij minder kans om depressief te worden en kan hij makkelijker in contact komen met andere 
mensen. Ouderen die zich prettig voelen in hun woning en die tevreden zijn met hun 
woonomgeving, zijn het minst kwetsbaar. Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Wie 
zich veilig voelt, gaat immers sneller naar buiten. Vooralsnog lijkt de mate van stedelijkheid 
van een woonomgeving geen rol te spelen bij de ontwikkeling van kwetsbaarheid van 
ouderen. Wel is het zo dat het percentage kwetsbare ouderen hoger is onder bewoners van 
een flat of gelijkvloerse woning (37 procent) dan onder bewoners van een vrijstaande of 
twee-onder-een-kap woning (14-20 procent; van Campen, 2011).  
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10.  Bijdrage van demografie aan zorgbehoefte 
 

 
 
De bijdrage van de demografie aan de zorgbehoefte betreft niet alleen het feit dat er meer 
ouderen komen, maar ook dat de ouderen gemiddeld ouder worden, dat het verschil in 
levensverwachting tussen mannen en vrouwen verder afneemt, dat zowel het aantal 
alleenstaande als het aantal samenwonende ouderen toeneemt terwijl de verhouding tussen 
beide gaat veranderen, en dat op korte termijn het aandeel kinderloze ouderen zal afnemen 
maar na 2025 weer gaat oplopen. Met het oog op mantelzorg is ook de verhuisgeneigdheid 
van ouderen van belang.  
 
Aantal ouderen neemt toe 
Het totaal aantal ouderen (75+) neemt de komende decennia toe van 1,2 miljoen in 2011 via 
2,1 miljoen in 2030 naar een top van 2,7 miljoen in 2049, en daarna is er een lichte daling te 
verwachten (de laatste2 CBS prognose geeft 2,80 miljoen in het limietjaar 2060). Anno nu is 
7,2 procent van de bevolking 75+, rond 2050 is dat 16,2 procent. Kijken we naar mannen en 
vrouwen, dan groeit het aantal mannen van 477 duizend nu via 914 duizend in 2030 naar 
1,33 miljoen (het maximum in 2049) (dat wil zeggen van 5,7 naar 15,1 procent van alle 

                                                           
2 De cijfers in deze notitie berusten op de CBS-bevolkingsprognose die in december 2012 beschikbaar kwam, en 
op de CBS-huishoudensprognose van 2011 (dat wil zeggen een huishoudensprognose die consistent was met 
de CBS-bevolkingsprognose van 2010). De sinds 13 mei 2013 beschikbare nieuwe CBS-huishoudensprognose 
(consistent met CBS-bevolkingsprognose 2012) kwam te laat om nog in deze notitie te kunnen worden verwerkt.  

Vergrijzing is een basaal demografisch fenomeen dat vooral ontstaat doordat een 
‘geboortegolf’ ouder wordt. Het zwaartepunt van de leeftijdsverdeling van de bevolking 
schuift dan omhoog. Als deze golf bovendien langer leeft dan eerdere 
geboortegeneraties heeft dat een versterkend effect op de mate van vergrijzing.  
In deze notitie ligt de focus op de 75-plussers. De aantallen verdubbelen, maar vanaf 
2040 gaat het aantal van de jongsten binnen die groep (de 75-79 jarigen) weer dalen, en 
dat proces wordt vervolgens, vijf jaar later, ook zichtbaar bij de 80-84 jarigen, enz. Dat 
proces is eindig en dus wordt verwacht dat de vergrijzing op termijn tot rust komt, maar 
Nederland zal dan wel structureel veel meer ouderen tellen dan nu het geval is. 
Het verloop van de vergrijzing laat zich tamelijk goed volgen aan de hand van de 
gemiddelde leeftijd van de bevolking (hier niet weergegeven), maar ook van die van de 
oudere bevolking (de 75-plussers; hier wel weergegeven). Dat wordt in de volksmond 
ook wel eens de ‘verzilvering’ genoemd, of ‘dubbele vergrijzing’. De hierna volgende 
cijfers zijn voor mannen en vrouwen afzonderlijk, omdat hun levensverwachting verschilt, 
en omdat zij, vooral vanwege leeftijdsverschillen tussen partners, aanzienlijke verschillen 
vertonen in huishoudensposities.  
Vanwege het steeds verder naar elkaar toegroeien van de levensverwachting van 
mannen en vrouwen zal de geslachtsverhouding minder scheef worden, dat wil zeggen 
de dominantie van vrouwen in woonzorgcomplexen voor ouderen zal geleidelijk minder 
worden. Meer ouderen zullen kunnen profiteren van een langer leven samen met hun 
partner en omdat de komende decennia ook de kinderloosheid laag is onder degenen 
die 75 jaar worden, is er ‘extra potentieel’ voor mantelzorg. Wel moeten we rekening 
houden met toenemende aantallen personen (de oudste ouderen) die plotseling, 
onvoorzien moeten verhuizen, en vaak ontstaat die urgentie zo ongeveer van de ene 
dag op de andere.  
Regionaal zullen deze trends enigszins tot soms aanzienlijk verschillen. Alle gemeenten 
zullen te maken krijgen met stijgende aantallen 75-plussers, en zo ook met stijgende 
aantallen alleenstaande 75-plussers. De richting van de trends is dus hetzelfde, maar de 
niveaus kunnen aanzienlijk variëren. Bovendien kunnen er aanzienlijke verschillen zijn in 
de aandelen samenwonende versus alleenstaande 75-plussers. 
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mannen), het aantal vrouwen van 739 duizend via 1,15 miljoen naar 1,76 miljoen (het 
maximum in 2050) (dat wil zeggen van 8,7 naar 17,4 procent van alle vrouwen) (Tabel 12). 
 
Geslachtsverhouding 
Anno 2011 woonden er in Nederland 448 duizend mannen van 75 jaar of ouder tegen 719 
duizend vrouwen (Tabel 12). Dat geeft een geslachtsverhouding van 622 mannen per 1000 
vrouwen. Rond 2060 is die verhouding naar verwachting veel minder scheef: 790 mannen 
per 1000 vrouwen. Binnen ieder van de afzonderlijke 5-jarige leeftijdsgroepen zullen die 
verhoudingen wijzigen: bij degenen van 75 tot 80 jaar van 782 mannen per 1000 vrouwen 
nu naar 903 tegen 2060; bij degenen van 80 tot 85 jaar van 628 naar 845; bij degenen van 
85 tot 90 jaar van 462 naar 757; bij degenen van 90 tot 95 jaar van 328 naar 644; en bij 
degenen van 95 jaar of ouder van 213 naar 472. Zelfs boven de 100 jaar zal het aantal 
mannen per 1000 vrouwen toenemen. 
 
 
Tabel 12: Bevolking van 75 jaar of ouder, 2011-2060, CBS-Huishoudens-prognose 2011 

 
2011 2020 2030 2040 2050 2060 

Mannen 447.529 616.993 914.733 1.114.413 1.196.454 1.100.907 
Alleenstaand 106.350 302.175 302.175 302.175 302.175 302.175 

Samenwonend 302.175 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 
Ouder in 

eenouderhuishouden 4.238 9.020 9.020 9.020 9.020 9.020 
Overig lid huishouden 9.020 25.734 25.734 25.734 25.734 25.734 

Persoon in institutioneel 
huishouden 25.734 31.750 47.212 71.546 93.125 101.969 

       
Gemiddelde leeftijd     

(in jaren) 81,10 81,32 81,71 82,28 82,95 83,52 
Alleenstaand  82,23 82,41 82,44 82,90 83,33 83,95 

Samenwonend 80,32 80,55 81,07 81,51 82,19 82,51 
       

Vrouwen 719.452 850.378 1.152.074 1.391.960 1.499.601 1.392.899 
Alleenstaand 385.706 430.508 562.506 688.136 759.724 714.146 

Samenwonend 208.590 296.531 442.306 507.314 503.218 429.379 
Ouder in 

eenouderhuishouden 18.935 17.225 19.776 23.070 23.947 20.894 
Overig lid huishouden 19.670 22.406 28.973 38.351 46.555 48.110 

Persoon in institutioneel 
huishouden 86.538 83.695 98.496 135.065 166.129 180.342 

       
Gemiddelde leeftijd     

(in jaren) 82,51 82,64 82,61 83,11 83,75 84,44 
Alleenstaand  82,86 83,32 83,34 83,77 84,26 84,90 

Samenwonend 79,83 79,99 80,45 80,81 81,40 81,63 
Bron: CBS       
 
 
Gemiddelde leeftijd van ouderen neemt toe 
Niet iedere afzonderlijke 5-jarige leeftijdsgroep binnen de bevolkingsgroep van de 75-
plussers verandert in de komende decennia in dezelfde mate (Figuur 7). De oorspronkelijke 
omvang van de geboortegeneraties varieerde immers ook al, bijvoorbeeld de naoorlogse 
geboortegolf. Bovendien stijgt de levensverwachting. Gevolg is dat de gemiddelde leeftijd 
van de 75-plussers oploopt van 81,9 jaar in 2011 via 82,2 in 2030 naar 84,0 jaar in 2060 (bij 
mannen van 81,1 via 81,7 naar 83,5; bij vrouwen van 82,5 via 82,6 naar 84,4).  
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Figuur 7. Aantal ouderen per 5-jarige leeftijdsgroep, 75-plussers, 2012-2060 (CBS-

bevolkingsprognose 2012) 
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Toename aantal alleenstaande ouderen 
Het aantal alleenstaanden onder de 75-plussers neemt bij mannen toe van 106 duizend in 
2011 via 239 duizend in 2030 naar een top van 387 duizend rond 2050, bij vrouwen van 386 
duizend via 563 duizend naar 760 duizend (Tabel 12). Na 2050 neemt het aantal 
alleenstaande 75-plussers zowel bij mannen als bij vrouwen weer iets af (volgens de CBS-
huishoudensprognose van 2011). Dit zijn personen die als enige bewoner staan 
ingeschreven op een zeker adres. Dat wil uiteraard niet zeggen dat zij doorgaans ook 
helemaal alleen opereren. ‘Latters’ wonen immers per definitie niet bij elkaar (staan dus op 
verschillende adressen ingeschreven in het bevolkingsregister). Ook onder ouderen is 
‘latten’ een steeds populairder, bijvoorbeeld indien gescheidenen en verweduwden over een 
prettige woning beschikken (soms vol prettige herinneringen aan een voorbij leven) en niet 
al hun zelfstandigheid willen opgegeven wanneer zij een nieuwe relatie aangaan (de Jong 
Gierveld en Latten, 2008). De gemiddelde leeftijd van alleenstaande 75-plussers stijgt van 
82,2 (2011) via 82,4 (2030) naar 83,9 jaar (2060) voor mannen, en van 82,9 via 83,3 naar 
84,9 jaar voor vrouwen (Tabel 12).  
 
Toename aantal samenwonende ouderen 
Ook het aantal (al dan niet gehuwd) samenwonende oudere mannen en vrouwen neemt toe, 
vooral vanwege het naar elkaar toegroeien van de levensverwachting van mannen en 
vrouwen. Een kleiner verschil in levenslengte tussen mannen en vrouwen vertaalt zich in 
een verkorting van het weduwschap. Vooral oudere vrouwen profiteren daarvan: hun aantal 
stijgt van 209 duizend nu via 442 duizend in 2030 naar 507 duizend rond 2040 en daarna 
gaan de aantallen weer iets teruglopen (omdat er tegen die tijd relatief veel vrouwen van 
85+ zijn). Bij mannen stijgt het aantal samenwonende ouderen van 302 duizend nu via 602 
duizend in 2030 naar 679 rond 2040, en ook bij hen begint er dan een daling. Terwijl anno 
2011 circa twee op de drie mannen van 75 jaar of ouder samenwonen met hun partner –en 
dat blijft tot 2030 nagenoeg onveranderd–, stijgt het percentage met de partner 
samenwonende vrouwen tot die tijd aanzienlijk: van ruim een kwart naar vier op de tien. Na 
2030 zullen deze percentages weer enigszins dalen, vooral omdat de gemiddelde leeftijd 
van de hele groep 75-plussers stijgt en de kans op weduwschap toeneemt naar mate men 
ouder wordt. De gemiddelde leeftijd van samenwonende 75-plussers stijgt van 80,3 (2011) 
via 81,1 in 2030 naar 82,5 jaar voor mannen, en van 79,8 via 80,5 naar 81,6 jaar voor 
vrouwen (Tabel 12). Samenwoners zijn onder de 75-plussers dus relatief jong, en 
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samenwonende mannen zijn ouder dan samenwonende vrouwen. Dat laatste is een gevolg 
van het patroon van partnerkeuze.  
Niettemin betekent deze ontwikkeling dat er op middellange termijn een aanzienlijk extra 
potentieel aan mantelzorgers lijkt te bestaan.  
 
Toename aantal institutioneel wonende ouderen 
Momenteel wonen 26 duizend mannen van 75 jaar of ouder institutioneel (5,7 procent), en 
87 duizend vrouwen (12,0 procent). Volgens de CBS huishoudensprognose van 2011 zullen 
deze aantallen de komende jaren stijgen: bij mannen via 47 duizend in 2030 naar 102 
duizend rond 2060, bij vrouwen via 98 duizend naar 180 duizend. Procentueel gezien zijn 
dat U-curven: mannen (5,1 procent in 2030; 9,2 procent in 2060); vrouwen (8,5 procent 
versus 12,9 procent). De geslachtsverhouding in institutionele instellingen loopt daarmee op 
van circa 1 man per 4 vrouwen nu naar 2 mannen per 4 vrouwen rond 2030 en daarna. De 
institutionele bewoners zijn relatief oud: de mannen gemiddeld 85,3 jaar nu, 85,8 in 2030 en 
87,4 in 2060; de vrouwen 87,1,  87,4 respectievelijk 88,9.    
 
Afname kinderloze ouderen 
Naar het zich laat aanzien staan we aan de vooravond van een daling van de kinderloosheid 
onder de 75-plussers maar deze neemt enkele decennia later weer toe. Dit is af te leiden uit 
het feit dat de kinderloosheid in Nederland een laagste punt bereikte onder de vrouwen 
geboren tussen 1925 en 1950: van hen bleef 10-13 procent zonder kinderen (Figuur 8). 
Indien juist deze generaties straks profiteren van langer samenwonen met een partner en 
een lagere kinderloosheid, zal dat betekenisvol zijn voor de potentiële beschikbaarheid van 
mantelzorgers in de komende decennia. Pas na 2025 gaat dus het percentage kinderlozen 
onder de nieuw instromende 75-jarigen toenemen. 
 
 
Figuur 8: Percentage kinderloze vrouwen per geboortegeneratie(Bron: CBS-

bevolkingsstatistieken) 
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Verhuisgeneigdheid van ouderen 
Hoewel ouderen steeds vitaler en actiever worden, is dat niet terug te zien in hun 
verhuisgedrag: ouderen verhuizen namelijk niet of nauwelijks, en hun verhuisgeneigdheid is 
mede door het toegenomen eigenwoningbezit de afgelopen jaren zelfs gedaald. Terwijl 
halverwege de jaren negentig nog meer dan 6 procent van de 65-plussers verhuisde, is dit 
de laatste jaren minder dan vijf procent (de Groot et al., nog te verschijnen).  
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Meer dan andere leeftijdsgroepen verhuizen ouderen vaak onvoorzien. Terwijl jongeren 
relatief weinig onvoorzien verhuizen –en als dat wel zo is vaak bij (echt)scheiding  of 
werkloosheid–, hebben ouderen doorgaans helemaal geen verhuiswens maar kunnen door 
gezondheidsomstandigheden plotseling tot verhuizing worden aangezet. Dat blijkt uit de vrij 
zeldzame longitudinale onderzoeken waarin (op individueel niveau) wens en gedrag op het 
punt van verhuizen met elkaar in verband kunnen worden gebracht (De Groot et al., 2008). 
Dan is te zien dat woningzoekenden er vaak niet in slagen om binnen een zekere termijn 
waarin zij naarstig op zoek zijn naar een bepaalde woning, ook inderdaad de woning van 
hun gading te vinden. Een deel heeft genoegen genomen met een andere woning (qua 
grootte, type en/of ligging) of het verhuisgedrag, indien dat mogelijk was, uitgesteld. 
Iemands wens om te gaan verhuizen betekent blijkbaar niet dat daarna ook daadwerkelijk 
wordt verhuisd. Onder 75-plussers ligt dat anders. Zij hebben doorgaans helemaal geen 
verhuiswens, maar verhuizen relatief vaak zonder vooropgezet plan. Twee op de drie 
verhuizingen bij hen waren twee jaar eerder in het geheel niet voorzien, en gaan vaak naar 
een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Een groot deel van de verhuizingen onder deze 
ouderen is dus min of meer door de nood gedwongen, en wordt bovendien in korte tijd 
gerealiseerd. Vooral in meer perifere delen van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe 
en Zeeland) is er relatief vaak sprake van onvoorzien verhuisgedrag. Kortom, men mag 
aannemen dat in een verder vergrijzende samenleving onvoorzien verhuisgedrag in belang 
zal toenemen. 
 
 
11.  Mantelzorg 
 

 
 
Mantelzorg speelde zich lange tijd af in de privésfeer van netwerken van familieleden en 
vrienden maar is steeds meer een gereguleerd onderdeel geworden van het totaal aan 
verzorgingsarrangementen (Sadiraj et al., 2009). Maar wat verstaan we nu precies onder 
mantelzorg? Het wordt vaak gedefinieerd als “zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden uit 
diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie” 
(Kwekkeboom, 1990). In een beleidsbrief van het ministerie van VWS (2009) staat een 
variant daarvan: “Onder mantelzorg wordt verstaan de langdurende zorg die niet in het 
kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende (thuis of in 
een zorginstelling), door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de bestaande relatie. Hierbij is sprake van meer dan gebruikelijke 
zorg, met andere woorden, het gaat verder dan de dagelijkse emotionele en praktische 
steun die sociale relaties met elkaar uitwisselen.” Het SCP spreekt in 2009 over “hulp die 
mensen in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview bieden aan hun zieke of 
gehandicapte huisgenoten, familieleden of vrienden. Het kan gaan om een chronische of 

Mantelzorg is een gereguleerd onderdeel geworden van het verzorgingsarrangement in 
Nederland. Heeft iemand (plotseling) hulp nodig maar hoeft dat niet per se professioneel 
te worden gegeven, dan is er doorgaans altijd wel iemand uit de directe sociale 
omgeving van de betrokkene die die hulp op zich neemt. Meestal gaat het om hulp aan 
partner, een van de ouders of een kind. De duur van de mantelzorg kan variëren, en het 
kan een behoorlijk beroep doen op tijd en energie van de mantelzorger. Twee 
demografische omstandigheden maken het aannemelijk dat het potentieel aan 
mantelzorgers toeneemt: 1) het naar elkaar toegroeien van de levensverwachting van 
mannen en vrouwen, waardoor het weduwschap verkort en dus de periode van alleen 
wonen (de kans op samenwonen onder ouderen stijgt dus), 2) de nieuw instromende 75-
plussers kennen relatief lage kinderloosheidcijfers. Ergo: per verzorgende is er door de 
bank genomen meer mantelzorgpotentieel beschikbaar. Daardoor zal intramuralisering 
later plaatsvinden en korter duren. 
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een tijdelijke zorgsituatie, maar ook om zorg in de terminale fase” (De Boer en Keuzenkamp, 
2009). Het begrip mantelzorg blinkt dus niet uit door absolute eenduidigheid in terminologie.   
 
Hoewel men bij mantelzorg vooral denkt aan hulp aan mensen met ziekten of beperkingen, 
is dat niet altijd het geval. Het kan ook huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging 
omvatten dan wel vervoer, administratieve hulp of emotionele ondersteuning (Van Campen 
en De Klerk, 2012). In die zin kan het ook op afstand worden verleend, bijvoorbeeld via de 
telefoon of digitale contacten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen veel vaker mantelzorg 
verlenen dan mannen, vooral tot 65 jaar; boven die leeftijd is er weinig verschil in de mate 
waarin mannen en vrouwen mantelzorg geven. Vaak gaat het dan om zorgverlening aan de 
partner. De belangrijkste determinant van het verstrekken van mantelzorg is overigens het 
kennen van een hulpbehoevende. Mede omdat vrouwen een groter sociaal netwerk hebben 
is bij hen de trefkans groter dat zij iemand kennen die hulp nodig heeft (De Boer en 
Keuzenkamp, 2009). Een buurman waarmee nooit een goede sociale relatie is opgebouwd, 
zal dus niet snel mantelzorg krijgen. 
Circa 60 procent van de mantelzorg wordt aan ouders verleend. Daarom is de uitkomst dat 
rond 2030 meer mensen dan nu op meer dan dertig minuten reisafstand van hun (oudere) 
ouders zullen wonen erg relevant. Ook het feit dat in de nabije toekomst een toenemend 
aantal mensen geen verwanten in de buurt heeft wonen, is relevant voor ramingen (Sadiraj 
et al., 2009).  
In 2007 verleenden ongeveer 3,5 miljoen mensen mantelzorg aan een hulpbehoevende, 
waarvan 2,6 miljoen deze zorg meer dan 8 uur per week en/of voor een periode van langer 
dan 3 maanden geeft. Ongeveer de helft van deze mantelzorgers is zelf tussen de 50 en 65 
jaar oud en geeft hulp aan een van de ouders. Bijna 20 procent van alle mantelzorgers geeft 
hulp aan de partner. Het merendeel van de mantelzorgers (70 procent) combineert de 
zorgtaak met betaalde arbeid. De relatie tot de hulpbehoevende bepaalt in belangrijke mate 
wat de mantelzorger doet, en waarom hij of zij dit doet. Langdurig voor je ouders zorgen 
heeft immers een andere sociale en normatieve context dan langdurige zorg voor je partner, 
of je buurvrouw bijstaan als ze moet revalideren na een ziekenhuisopname. Anders gezegd, 
‘de’ mantelzorger bestaat niet en we moeten dan ook terdege rekening houden met de grote 
diversiteit aan mantelzorgers (Broese van Groenou, 2012). 
 
Naar schatting zijn er ruim 600 duizend vrouwelijke mantelzorgers en ruim 400 duizend 
mannelijke die mantelzorg met een baan combineren. Dat betekent dat zij ten minste één 
uur per week betaald werken. Overigens doet de omvang van de baan er nauwelijks meer 
toe: voltijds werken of in deeltijd, het maakt tegenwoordig kennelijk niet veel uit voor de 
hoeveelheid mantelzorg (De Boer en Keuzenkamp, 2009). Een decennium geleden leek dat 
nog anders te zijn: Van Doorne-Huiskes et al. (2002) schreven dat naarmate de 
mantelzorger meer uren betaald werk verrichtte, er minder tijd en gelegenheid was om 
mantelzorg te verlenen. Deze auteurs wezen dus op het bestaan van concurrentie tussen 
arbeid en zorg, niet alleen in termen van keuze maar ook in termen van belasting. De 
partijen onderhandelen daarbij over vraag en aanbod, gaan na hoeveel tijd nodig is voor 
mantelzorg, en hoeveel tijd de potentiële mantelzorger beschikbaar heeft. Is de situatie zo 
urgent dat onmiddellijk actie nodig is, of kan (een deel van de) mantelzorg nog even worden 
uitgesteld? Of moet een andere oplossing worden gekozen, bijvoorbeeld (tijdelijk) via het 
professionele circuit? De uiteindelijke conclusie was en blijft dat als iemand mantelzorg 
nodig heeft, vrouwen en mannen de helpende hand uitsteken, en de mantelzorg in hun 
leven inpassen, ook al gaat dat ten koste van eigen huishouden, sociale contacten of moet 
er incidenteel een vrije dag worden opgenomen. 
 
De (gehuwde) partner is de eerst aangewezene om mantelzorg te verlenen, op de tweede 
plaats gevolgd door (schoon)dochters. Zij verlenen mantelzorg vooral geïnspireerd door “het 
streven te voldoen aan de verwachtingen over hoe verwanten met elkaar zouden moeten 
omgaan” (Van Doorne-Huiskes et al., 2002). Wanneer de levensverwachtingen van mannen 
en vrouwen in de nabije toekomst verder naar elkaar toe groeien, zoals wordt verwacht, dan 
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zullen partners elkaar ook langer kunnen helpen met mantelzorg en zal voor de 
langstlevende de duur van het aangewezen zijn op steun van anderen worden verkort. 
Vooral vrouwen kunnen ervan profiteren dat hun partner hen bijstaat. Weliswaar zijn 
vrouwen meestal jonger dan hun partner en leven zij langer, zij hebben op hogere leeftijden 
ook vaker (en langduriger) klachten.  
Is er geen partner meer beschikbaar dan krijgt, indien nodig, de langstlevende steun van 
een (van de) kind(eren), ten minste indien er contacten bestaan met dat kind en deze 
daartoe in staat is (qua woonafstand en arbeidsmarktverplichtingen). Het hebben van 
kinderen is dus een uiterst relevant gegeven. Wat dat betreft is het belangrijk te weten dat 
juist de geboortegeneraties 1925-1950 relatief lage kinderloosheidscijfers hebben, en per 
vrouw gemiddeld 2,36 kinderen hebben. De trend naar meer kinderloosheid onder ouderen 
geldt pas vanaf 2025 omdat dan geboortejaren 1950 en later 75 jaar worden.  
 
Het SCP verwacht dat het aantal gebruikers van mantelzorg onder de bevolking van 30-64 
jaar met 8 procent zal dalen tussen 2009 en 2030 (Sadiraj et al., 2009). Onder 65-plussers 
zal het juist 25 procent stijgen. Maar dat blijft ver achter bij de bevolkingsgroei van die groep 
(van 62 procent). Dat is ook af te leiden uit onderstaande grafiek waaruit blijkt dat het aantal 
samenwonende vrouwen van 75+ jaar aanzienlijk sneller stijgt dan het aantal alleenstaande 
of het aantal institutioneel wonende vrouwen van die leeftijd (Figuur 9). Voor mannen geldt 
een dergelijke ontwikkeling.  
 
 
Figuur 9: Verwachte ontwikkeling van het aantal vrouwen van 75 jaar of ouder naar 

huishoudenspositie (2011=100),  2011-2060 (CBS-huishoudensprognose 2011) 

 
 

Ouderen gaan dus per persoon gezien minder mantelzorg gebruiken, en kunnen vaker 
elkaar helpen; voor jongeren verandert er per persoon niet veel. Het totaal aantal verleners 
van mantelzorg zal licht stijgen. De gemiddelde leeftijd van hen zal ook stijgen. Maar uit 
scenarioberekeningen blijkt ook dat de stijgende arbeidsdeelname, die het kabinet nodig 
acht omdat Nederland vergrijst en de beroepsbevolking krimpt, een prijs heeft in de vorm 
van verlies van informele steun: er is spanning tussen twee doelen van beleid, te weten 
meer mensen langer aan het werk en de grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers 
voor hulpbehoevende netwerkleden (Sadiraj et al., 2009). Volgens Broese van Groenou 
(2012) is het zaak bij de ontwikkelingen in de zorg alle soorten zorgers (mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals) van elkaar te onderscheiden, omdat de beweegredenen en 
handelingscontexten in grote mate verschillen. Punten van zorg rondom het werk van 
mantelzorgers zijn ook: de mogelijkheid overbelast te raken, en de (on)mogelijkheden om 
terug te keren naar de arbeidsmarkt voor die mantelzorgers die zijn gestopt met werken en 
welvaart hebben ingeleverd. 
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Naar schatting zijn er rond 70 duizend personen die wel mantelzorg willen ontvangen maar 
geen zorg krijgen (Broese van Groenou, 2012). Naast deze onvervulde vraag zal ook 
onbenut aanbod bestaan, maar een schatting daarvan is lastiger te maken. De kloof tussen 
vraag en aanbod is wellicht (deels) te overbruggen via technologische ontwikkelingen.  
 
Dat ouderen minder mantelzorg gaan gebruiken dan cijfers over bevolkingsgroei en 
vergrijzing suggereren, heeft dus ook te maken met de al genoemde ontwikkelingen op het 
punt van de stijging van de levensverwachting. Mantelzorg wordt in de toekomst naar 
verwachting pas op hogere leeftijd manifest, en de beschikbaarheid van mantelzorgers 
neemt vanwege het naar elkaar toegroeien van de levensverwachtingen van mannen en 
vrouwen toe. Meer ouderen wonen nog samen met hun partner wonen (waardoor het 
weduwschap verkort) en de kinderloosheid onder degenen die het komende decennium 75 
jaar worden is laag (zie ook Gaymu et al. (2008) voor een EU-studie over dit onderwerp). Er 
zijn dus minder alleenstaande ouderen zonder uitwonende kinderen, de meest kwetsbare 
groep voor de formele zorgkanalen. Als inderdaad de intredeleeftijd in de formele zorgsector 
verder oploopt en de zorgduur aldaar verkort, kent onze verder vergrijzende samenleving 
wellicht toch nog een ‘meevaller’ (van ‘tig’ euro’s die niet hoeven te worden uitgegeven 
terwijl prognose cijfers dat wellicht wel suggereren). De oudere van straks is duidelijk een 
heel andere dan de oudere van nu. Wel zullen deze ontwikkelingen een behoorlijke 
regionale verscheidenheid vertonen. 
 
 
12.  Regionale verschillen in aantallen ouderen (75+) 
 

 
 
Nederland mag dan een bepaald demografisch beeld kennen, per provincie of gemeente zal 
dat beeld afwijken. Grosso modo kan men zeggen dat de landelijke tendensen zich ook per 
provincie/gemeente voordoen, maar niveau en tempo kunnen aanzienlijk verschillen. Iedere 
gemeente heeft zo zijn eigen karakteristieke leeftijdsopbouw en ontwikkeling daarvan, maar 
de richting is vrijwel altijd die van vergrijzing. Tot voor kort was een afnemende 
bevolkingsomvang (krimp) vooral uitzondering, tegenwoordig wordt een steeds groter aantal 
gemeenten met krimp geconfronteerd. Dat aantal zal alleen maar toenemen en uiteindelijk is 
de verwachting dat de bevolkingsomvang van Nederland als geheel min of meer tot stilstand 
zal komen. Dat vertaalt zich landelijk in een mix van groeiende en krimpende gemeenten 
(CBS/PBL regionale bevolkingsprognose 2011). Afhankelijk van de leeftijdsopbouw naar 
huishoudenspositie, de mate van bevolkingsgroei of –krimp en de beschikbaarheid van 
  

Het beeld van Nederland als geheel hoeft niet overeen te komen met dat per gemeente 
of provincie. Vergrijzing is overal de richting, maar regio’s kunnen aanzienlijk van elkaar 
afwijken.  
Er zijn gemeenten waar structurele bevolkingskrimp al is begonnen, vooral in de 
grensgebieden met België en Duitsland, maar in de Randstad blijven een aantal grote 
gemeenten vooralsnog groeien. Het aantal gemeenten dat de komende decennia te 
maken krijgt met krimp, neemt naar verwachting toe. 
Het aantal 75-plussers per gemeente neemt overal toe, maar lang niet overal zal dat 
aantal verdubbelen. Deels heeft dat waarschijnlijk te maken met het al dan niet 
beschikbaar zijn van woonzorgcomplexen voor ouderen in een gemeente. Het aandeel 
75-plussers dat alleen woont varieert ook enorm, tussen 17 en 60 procent. Achtergrond 
hiervan zou kunnen zijn dat ook de gedetailleerde leeftijdsopbouw van de 75-plussers 
per gemeente enorm kan verschillen. Zijn er vooral jongere 75-plussers dan wonen deze 
vaak nog samen met een partner, zijn er veel relatief oude 75-plussers dan wonen deze 
vaak alleen of geïnstitutionaliseerd. In gemeenten zonder woonzorgcomplexen voor 
ouderen wonen waarschijnlijk vooral relatief jonge 75-plussers. 
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Tabel 13: Bevolkingsontwikkeling, totale bevolking, en 75-plussers, 2010-2030 (CBS/PBL regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011) 

Regio Bev2010 Bev2030 Index 
Bev75 

2010 
Bev75 

2030 Index 
Bev75a 

2010 
Bev75a 

2030 Index 
%75+ 
2010 

%75+ 
2030 Index    

Nederland 16575,0 17687,8 106,7 1143,8 2066,8 180,7 487,4 800,8 164,3 6,9 11,7 169,3    

             
   

Groningen  576,7 592,6 102,8 41,7 73,3 175,7 17,5 28,8 164,6 7,2 12,4 171,0    
Friesland   646,3 665,9 103,0 47,5 90,7 190,8 19,9 33,0 165,5 7,4 13,6 185,2    
Drenthe   491,0 492,3 100,3 39,6 69,5 175,5 15,8 24,3 154,3 8,1 14,1 175,0    
Overijssel   1130,3 1191,0 105,4 78,0 138,7 177,8 32,8 48,8 148,8 6,9 11,6 168,7    
Flevoland  387,9 495,9 127,8 15,9 42,3 266,1 6,8 15,9 233,5 4,1 8,5 208,1    
Gelderland   1998,9 2056,8 102,9 140,3 260,1 185,4 56,7 96,4 170,2 7,0 12,6 180,2    
Utrecht   1220,9 1367,9 112,0 74,7 138,4 185,4 32,1 54,0 168,5 6,1 10,1 165,5    
Noord-Holland   2669,1 2938,9 110,1 176,8 311,8 176,3 79,4 136,0 171,2 6,6 10,6 160,1    
Zuid-Holland   3505,6 3835,4 109,4 242,0 410,0 169,4 109,3 167,3 153,1 6,9 10,7 154,8    
Zeeland   381,4 382,7 100,3 33,1 56,9 172,2 13,6 20,7 152,6 8,7 14,9 171,6    
Noord-Brabant  2444,2 2574,1 105,3 165,4 317,8 192,2 67,3 116,6 173,4 6,8 12,3 182,5    
Limburg  1122,7 1094,3 97,5 88,9 157,3 177,0 36,4 59,0 162,1 7,9 14,4 181,6    

             
   

Amsterdam 767,5 892,5 116,3 39,5 55,6 140,6 21,7 33,2 153,4 5,2 6,2 120,9    
Rotterdam 593,0 643,4 108,5 42,1 52,4 124,5 21,4 28,2 131,4 7,1 8,1 114,8    
's-Gravenhage 488,6 553,3 113,2 31,8 42,5 133,7 15,9 22,8 143,1 6,5 7,7 118,1    
Utrecht (gemeente) 307,1 410,2 133,6 14,2 22,5 158,5 6,6 11,3 171,6 4,6 5,5 118,7    
                
Delfzijl (GR) 26,6 21,4 80,5 2,5 3,5 143,1 0,9 1,3 138,9 9,3 16,5 177,9    
Midden-Drenthe (DR) 33,6 28,9 86,2 2,6 4,8 185,7 1,1 1,5 134,6 7,7 16,6 215,4    
Almere (FL) 188,2 265,3 141,0 6,3 19,4 307,7 3,0 7,7 258,3 3,3 7,3 218,2    
Utrechtse Heuvelrug (UT) 48,8 47,6 97,5 5,0 6,5 128,9 2,0 2,5 121,2 10,3 13,6 132,2    
Zuidplas (ZH) 40,4 60,1 148,6 2,3 6,3 278,7 0,9 2,2 260,8 5,6 10,5 187,5    
Wassenaar (ZH) 25,8 25,7 99,5 3,0 3,9 128,9 1,3 1,6 116,0 11,6 15,0 129,6    
Sluis (ZL) 24,1 21,5 89,1 2,7 3,9 145,4 1,1 1,3 117,6 11,1 18,2 163,1    
Landgraaf (LB) 38,5 35,8 93,1 3,0 5,2 173,4 1,3 1,9 151,8 7,8 14,6 186,3    
Bron: CBS/PBL 

             
  

Bev 2010: bevolkingsomvang (x1000) in 2010; Bev 2030: bevolkingsomvang (x1000) in 2030; Index: de vorige kolom gedeeld door de daaraan voorafgaande 
kolom *100;   
Bev75: bevolkingsomvang van de 75-plussers (x1000) Bev75a: aantal alleenstaande 75-plussers (x1000) %75+: percentage 75-plussers 
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woonzorgvoorzieningen voor ouderen binnen de gemeentegrenzen zal beleid ten aanzien 
van kwetsbare ouderen variëren. De mogelijke speelruimte die gemeenten/regio’s hebben 
ten aanzien van speciale (beleids)voorzieningen voor ‘wonen met zorg’ voor ouderen is 
uiteraard ook afhankelijk van de lokale belangen van andere bevolkingsgroepen. Daarom 
volgt nu een beknopt overzicht van enkele in dat verband relevante indicatoren: is er groei of 
krimp? Zijn er veel of weinig 75-plussers? Zijn er veel of weinig alleenstaande 75-plussers? 
Tabel 13 geeft een regionaal overzicht vergelijkbaar met eerdere tabellen; de Figuren 11-18 
geven een cartografisch overzicht.  
  
Tabel 13 laat zien dat tussen 2010 en 2030 alleen in de provincie Limburg wordt verwacht 
dat het inwonertal zal teruglopen. In de provincies Drenthe en Zeeland is dat (nog) net niet 
het geval. Aan de andere kant van het spectrum tonen de provincies Flevoland, Utrecht en 
Noord-Holland nog een aanzienlijk groei. Groei geldt ook voor de vier grote gemeenten, 
waarbij vooral de gemeente Utrecht opvalt (met een relatief jonge en goed opgeleide 
bevolking, en waarvan wordt verwacht dat het inwonertal nog groeit van ruim 300 naar ruim 
400 duizend inwoners) en in bijvoorbeeld Almere (FL) en Zuidplas (ZH). Almere wordt qua 
inwonertal de vijfde gemeente van Nederland. Van de andere in de Tabel genoemde 
gemeenten wordt in Delfzijl (GR) de grootste bevolkingsteruggang verwacht, maar er zijn 
twee gemeenten in Nederland waarvoor dat nog sterker zal gelden: Onderbanken (LB) en 
Pekela (GR). Figuur 10 laat zien dat in 3 op de 5 gemeenten wordt verwacht dat ze tussen 
2010 en 2030 in bevolkingsomvang zullen toenemen, in 2 op de 5 daalt de 
bevolkingsomvang. Deze laatste gemeenten  liggen vooral in de periferie (langs de grens 
met België en Duitsland) maar ook langs de Noordzee en in het rivierengebied. De 
Randstad en een aantal grote steden daarbuiten blijven vooralsnog groeien.  
 
Tabel 13 geeft ook de bevolkingsontwikkeling van de groep 75-plussers tussen 2010 en 
2030. Deze groeit overal, het meest in de provincies Flevoland en Noord-Brabant, het minst 
in Zuid-Holland en Zeeland. Ook in de vier grote en de andere geselecteerde gemeenten 
blijft de aantalsontwikkeling achter, met uitzondering van Almere en Zuidplas. In Figuur 11 is 
te zien dat het aantal 75-plussers tussen 2010 en 2030 in alle gemeenten zal toenemen, 
soms heel sterk (bijvoorbeeld meer dan een verdubbeling in delen van Flevoland en het 
noorden van Noord-Holland), soms nauwelijks (Utrechtse Heuvelrug, Rotterdam en Den 
Haag en omgeving). De index is vaak laag daar waar het percentage 75-plussers in de 
bevolking nu al relatief hoog is, zoals bijvoorbeeld in Utrechtse Heuvelrug, Wassenaar (ZH) 
en Sluis (ZE). Deze gemeenten hebben, in de demografische transitie, het grootste deel van 
dit onderdeel van de vergrijzing dus al achter de rug. Er is dus sprake van faseverschil in de 
demografische transitie: het percentage 75-plussers loopt nu nog uiteen van 2,9 procent in 
Urk (FL) tot 14,4 procent in Laren (NH); naar verwachting zal dat in 2030 variëren tussen 5,5 
procent in Zwartewaterland (OV) en 23,9 in Slochteren (GR).  
 
In absolute termen wonen de meeste 75-plussers nu en straks in grote steden (Figuur 12). 
Omdat het aantal in 2030 groter is dan in 2010 is in alle gemeenten een blauw randje (het 
aantal in 2030) te zien rondom de rode kern (het aantal in 2010). In 2030 varieert het 
aandeel 75-plussers van minder dan 10 procent van de bevolking (vooral in grotere steden) 
tot meer dan 15 procent (vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land) (Figuur 13). 
 
Tabel 13 geeft voor de geselecteerde regio’s ook de ontwikkeling in het aantal 
alleenstaande 75-plussers. Zij zijn het meest kwetsbaar, maar of ze direct naar een speciale 
woonzorgvoorziening moeten verhuizen als ze fysieke beperkingen krijgen, is uiteraard 
mede afhankelijk van de beschikbaarheid van (schoon)kinderen (of andere ‘intimi’) in de 
buurt die bereid zijn mantelzorg te verlenen. Per provincie stijgen de aantallen overal maar 
minder sterk dan het totaal aantal 75-plussers. Dat is alleen te verklaren vanuit de tendens 
van langer samen te (blijven) wonen die kennelijk in alle provincies overheerst. Maar dat 
geldt bijvoorbeeld niet in de vier grote gemeenten: daar stijgen onder de 75-plussers de 
aantallen alleenstaanden sterker dan de samenwonenden. In de andere acht geselecteerde 



 42 

gemeenten is dat niet zo. Grote gemeenten zijn kennelijk aantrekkelijk voor alleenstaande 
75-plussers. Kijken we naar de groei van het aantal alleenstaande 75-plussers per 
gemeente (Figuur 14) dan zien we een ruime verdubbeling in vooral het midden van 
Groningen, het westen van Friesland, in Flevoland, en in de kop van Noord-Holland). In 
absolute zin zijn de grootste concentraties te vinden in de grote steden (Figuur 15). Het 
percentage alleenstaanden onder de 75-plussers varieert in 2030 sterk: tussen 17 en 60. In 
een vijfde van de gemeenten ligt het percentage lager dan (circa) 30, in eveneens een vijfde 
hoger dan (circa) 40 procent (Figuur 16). 
 
Ten slotte een kaart met de groei van het aantal alleenstaande 75-plussers ten opzichte van 
de groei van het totaal aantal 75-plussers (Figuur 17). In een op de acht gemeenten (vooral, 
maar niet alleen, in grotere steden) neemt het aantal alleenstaanden sneller toe dan het 
totaal aantal (de factor ligt op 1,0 of hoger), in twee op de acht gemeenten neemt het aantal 
alleenstaanden onder de 75-plussers af met een factor lager dan 0,8. 
 
Kortom, deze eerste oriëntatie op de toekomstige regionale behoeften aan langdurige zorg 
en de relatie met wonen laat meteen al zien dat het niet voor de hand ligt dat gemeenten 
kunnen volstaan met ‘allemaal hetzelfde beleid’. Zoals gebruikelijk met veel demografische 
trends is dat er weliswaar overkoepelende landelijke trends zijn, die vaak deel uitmaken van 
langere termijn demografische transities, maar lokaal kunnen die trends zich zeer gevarieerd 
manifesteren. Wat voor de ene gemeente uiterst relevant is, kan voor een andere gemeente 
nauwelijks betekenisvol zijn. En om nog een stap verder te gaan: verschillen binnen 
gemeenten zouden nog wel eens groter kunnen zijn dan verschillen tussen gemeenten.  
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Figuur 10: Bevolkingsgroei per gemeente, 2010-2030 (index 2010=100) 
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Figuur 11: Groei aantal 75-plussers per gemeente, 2010-2030 (index 2010=100) 
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Figuur 12: Aantal 75-plussers per gemeente in 2010 en 2030 
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Figuur 13: Percentage 75-plussers per gemeente in 2030 
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Figuur 14: Groei aantal alleenstaande75-plussers per gemeente, 2010-2030 (index 2010=100) 
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Figuur 15: Aantal alleenstaande 75-plussers per gemeente in 2010 en 2030 
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Figuur 16: Percentage alleenstaande 75-plussers per gemeente in 2030 
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Figuur 17: Groei aantal alleenstaande 75-plussers / groei aantal 75-plussers per gemeente, 
2010-2030 
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13.  Enkele kanttekeningen  
 
In deze notitie is aandacht besteed aan de vraag hoeveel ouderen er zijn, wat de behoefte is 
aan zorg en wat de specifieke woonwensen hierbij zijn. Om deze vraag te beantwoorden is 
gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken en databronnen op het gebied van vergrijzing, 
zorgbehoefte en wonen met zorg. De verschillende bronnen zijn vanuit demografisch 
perspectief toegelicht, met elkaar verbonden en waar mogelijk regionaal gespecificeerd. Bij 
de bevindingen kunnen echter enkele kanttekeningen worden geplaatst. 
 
De verschillende ramingen van kwetsbaarheid, zorgbehoefte en zorggebruik en van wonen 
met zorg hangen sterk samen met prognoses van de bevolking van 65 jaar en ouder. Deze 
prognoses zijn weer sterk afhankelijk van de voorspellingen van de levensverwachting. Een 
bijstelling van de levensverwachting heeft dan ook direct invloed op de ramingen. De 
zorgraming van het SCP in VeVeRa-IV is in vergelijking tot VeVeRa-III bijvoorbeeld naar 
boven bijgesteld van een groei van het totale gebruik van 1,2 procent per jaar tot 1,5 procent 
per jaar. De belangrijkste oorzaak voor deze hogere groei is de bijgestelde 
bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de groei van 
het aantal ouderen hoger is ingeschat dan in eerdere CBS-prognoses. VeVeRa-IV is 
gebaseerd op de CBS prognose uit 2010. In de meest recente CBS-prognose (de prognose 
uit 2012) is de levensverwachting wederom bijgesteld. Volgens deze prognose zet de 
stijging van de levensverwachting op lange termijn sterker door dan in de prognose van 
2010 werd verondersteld. De levensverwachting voor mannen in 2060 valt daardoor 2,6 jaar 
hoger uit dan volgens de prognose van 2010; voor vrouwen is dit 2,5 jaar hoger.  
 
Ook geldt dat de levensverwachting een ‘periode-cijfer’ is. Dat betekent dat bij het 
berekenen van de levensverwachting op 65 jaar, de sterftekans op leeftijd 85 voor de 65-
jarige van nu, gelijk wordt gesteld aan de sterftekans van de 85-jarige van nu. Aangezien al 
jaren een stijgende trend in levensverwachting wordt waargenomen, geldt bij voortzetting 
van deze trend dat tegen de tijd dat de huidige 65-jarige de leeftijd van 85 bereikt, die 
sterftekans waarschijnlijk al verder is afgenomen. Dat betekent dat de periode 
levensverwachting een onderschatting geeft voor de cohort levensverwachting. Op de 
leeftijd van 65 jaar kan dit ongeveer 2 jaar schelen (van Duin en Stoeldraijer, 2012).  
 
Schattingen van aantallen kwetsbare ouderen of ouderen met beperkingen zijn vaak 
gebaseerd op survey-onderzoek. Aangezien de meest kwetsbare personen vaak niet goed 
vertegenwoordigd zijn in surveys en dus niet goed in kaart gebracht kunnen worden, zijn 
schattingen van kwetsbaarheid bij ouderen vaak onderschattingen. Een ander gevolg is dat 
we door het ontbreken van de meest kwetsbare personen in de surveys, in feite ook niet zo 
heel veel weten over het ziekteverloop en de zorgafhankelijkheid in deze oudere 
leeftijdsgroepen. Tot nu toe heeft dat niet zo veel effect omdat het aantal 85-plussers relatief 
klein is, maar als straks een veel groter deel van alle 65-jarigen 85 of ouder zal zijn, zal dit 
een belangrijkere rol gaan spelen. 
 
Ook vormt de huidige groep 85-plussers een selecte groep. Het aandeel hoogopgeleiden 
binnen deze groep zal vermoedelijk relatief hoog zijn, omdat veel van de lager opgeleide 
generatiegenoten al zijn overleden. Daarnaast geldt dat naarmate een groter deel van de 
bevolking als hoogste afgeronde opleiding hoger onderwijs heeft, de samenstelling van de 
groep hogeropgeleiden kan veranderen. De voordelen van de meer selecte groep uit het 
verleden kunnen dus wel eens minder groot zijn voor de toekomstige grotere groepen. 
 
Bij toekomstramingen kan onderscheid worden gemaakt tussen leeftijd, cohort en periode 
effecten. Leeftijds- en cohort effecten worden vaak meegenomen bij de raming. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als wordt verondersteld dat de kans op kwetsbaarheid of beperkingen 
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toeneemt met leeftijd (leeftijdseffect) of dat de hogere opleiding van jongere cohorten leidt 
tot een betere gezondheid en het ontstaan van beperkingen remt (cohort effect). Om periode 
effecten door te rekenen bij toekomstbeschouwingen is veel moeilijker. Voorbeelden van 
periode effecten zijn veranderingen in beleid en de effecten op de gezondheid als gevolg 
van een medische doorbraak. Deze effecten worden doorgaans niet meegenomen in de 
raming. Ook in de hier besproken ramingen is dit meestal het geval. Met uitzondering van 
enkele berekeningen van het effect van extramuralisering zijn de ramingen meestal 
gebaseerd op de veronderstelling van ongewijzigd beleid, ongewijzigd aanbod en/of 
gelijkblijvende zorgmogelijkheden. 
   
Tot slot kan opgemerkt worden dat extramuralisering niet alleen effect heeft op het aantal 
ouderen in particuliere woningen met zorgbehoefte, maar ook effect heeft op de omvang en 
samenstelling van de huishoudens van ouderen. In de huishoudensprognose van het CBS 
die voor deze notitie is gebruikt (de regionale huishoudensprognose 2011, de Jong en van 
Duin, 2011), is hier geen rekening mee gehouden. ABF heeft voor de Primosprognose van 
2012 het effect van de verschillende extramuraliseringsmaatregelen doorberekend (ABF, 
2013). Volgens deze berekeningen zal het aantal alleenstaanden ten gevolge van de 
maatregelen uit het regeerakkoord in 2021 34 duizend hoger liggen dan in de 
Primosprognose van 2012 en zullen er ongeveer 6 duizend meer huishoudens zijn met 
samenwonenden, waarvan een klein deel met thuiswonend kind.  
 
Al deze kanttekeningen maken dat het ramen van het aantal ouderen met zorgbehoefte 
verre van een eenvoudige opgave is. Tegelijkertijd laten de verschillende ramingen zien dat 
ondanks al deze onzekerheden de te verwachten toename van het aantal ouderen een 
toename van de zorgbehoefte zeer waarschijnlijk maakt. Door de stijgende 
levensverwachting en de verbeterde gezondheid zal echter de stijging van de zorgbehoefte 
vermoedelijk kleiner zijn dan de toename van het aantal ouderen. Ook lijkt het aannemelijk 
dat de relatieve behoefte aan zorg in verband met fysieke beperkingen en aandoeningen af 
zal nemen en die in verband met psychogeriatrische beperkingen en aandoeningen toe zal 
nemen. Dit zal zijn weerslag hebben op de specifieke zorgvraag en de woonwensen hierbij. 
In alle gevallen lijkt de mogelijkheid voor ouderen om te kunnen blijven bewegen, zowel 
binnen- als buitenshuis, van cruciaal belang. Dit betekent dat niet alleen naar de woning 
gekeken zal moeten worden maar ook naar de woonomgeving. Om te kunnen voldoen aan 
de toenemende vraag naar informele zorg, kunnen ook woonvormen uitkomst bieden 
waarbij ouderen onderling zaken voor elkaar kunnen regelen.     
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